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 (  12) نموذج رقم 
  دمنهورجامعة 

 كليــــة الزراعة 
 وقاية النبات قســــم

 توصيف مقــرر دراســـى 
 

 بيـانـات المقـــرر  -1
ــــــة:  الكيمياء التحليلية  أسـم المقرر : 203كيمياء الرمز الكودى  :  ــــــةالفرق الفصــــــا ال راســــــى  الثاني

 (2010 -2009الثانى)
  1عملى :           2:  نظرى    راسية : ع د الوح ات ال عامالتخصص: 

 
دراسة  ،دراسة التحليل الوزنى  ، دراسة التحليل الكمى الحجمى تهدف الى ه ف المقــــــرر :  -2

 دراسة التحليل اللونى والكروماتوجرافى ،تفاعالت االكسدة واالختزال  
 المسته ف من ت ريس المقـــرر :  -3
 فــاهيـم : المعلومـــات و الم –أ 
 

الطالب التطبيقات العملية لتفاعالت الحموضة والقلوية فى علوم  معرفة -1
 الكيمياء. 

 الطالب كيفية اجراء تفاعالت الترسيب لالمالح. فهم -2
 الطالب الطرق المختلفة لتقدير تركيز المركب المجهول تعرف -3

 المهــــارات الذهنيـــة :  -ب
 

 يب المناسبة لطرق التحليل المختلفةالطالب الطرق واألسال تحديد -1
 الطالب التداخالت بين بعض الظواهر الكيميائية تشخيص -2
 الطالب افضل عامل للعمليات الزراعية  اختيار -3

المهـــــــــــــــارات المهنيـــــــــــــــة   -جـــــــــــ 
 الخاصــــــة بالمقـــــــــرر : 

 الطالب طرق التحليل المناسبة. تقدير -1
 كيفية حل اى  مشكلةاثناء اجراء التفاعل الكيميائى .الطالب  تحليل -2     

 المهـــارات العـامـــة :  –د 
 
 

 .الجماعييعمل فى فريق ويتفهم السلوك  -1
 يعرض الطالب سيمنار. -2 
 االنترنتيتعامل الطالب مع الكمبيوترو  -3

 محتـــوى المقــــرر :  -4
 
 
 
 

ع د  وضوعمال
دروس  محاضرة الساعات

 عملية
رق المختلفة لتقسيم الكيمياء التحليلية الط 

 4 4 8 وطرق التعبير عن التركيز 

 6 6 12 التحليل الحجمى   
 4 4 8 التحليل الوزنى   

 6 6 12 تفاعالت االكسدة واالختزال 
 4 4 8 التحليل اللونى

  4 4 8 التحليل الكروماتوجرافى



 جامعة دمنهور -الزراعة وحدة ضمان الجودة كلية  
 

 

 أساليب التعليـــم و التعلــــم :  -5
 

 تالمحاضرا -1
 المناقشات -2
 الدروس العملية -3

أســــــاليب التعليـــــــــم و التعلــــــــــم  -6
 للطـــالب ذوى الق رات المح ودة : 

 ال يوجد  

 تقـويــم الطـــالب :  -7
 األساليب المستخ مـة  –أ 
 

 اختبارات شفهية -1
 مهامات أداء -2 
 .اختبارات عملية-3 

 مناقشات -4
 اختبارات تحريرية-5

 8األسبوع                          امتحان نصف الترم  التحريرى    1التقييم  التوقيـــت  -ب
              14األسبوع                          امتحان الشفوى                  2التقييم 
 15األسبوع                              االمتحان العملى             3التقييم 

  16األسبوع                            االمتحان التحريرى النهائى      4لتقييم ا
 توزيع ال رجـــات  -جــ
 

 %5                                             امتحان نصف الترم       
 %60               امتحان نهاية العام                                     

 % 10                        ن الشفوي             االمتحا
 % 20                                  االمتحان العملي

 %  5                                 أعمال الفصل الدراسي 
 % 100            المجموع                                               

 الـ راسيـــة و المـــراجـــع : قائمة الكتـــب و   -8
 ال يوجد مـــذكـــــرات  -أ

. وحماية البيئة اآلفاتمكافحة  هيئة التدريس بقسم  أعضاء. الكيمياء التحليلية كتــــب ملـــــزمــــة  –ب 
 2008كلية الزراعة بدمنهور. 

 ال يوجد كتــــب مقتــرحـــة  -جـ 
ـــــة أو ن ـ –د  ـــــات علميــ ـــــرات  دوريـــ ـ

 ......... ألــــخ 
 ال يوجد

                     
 منى عب النبي عب الرسولد. منسق المـــادة :             
 انتصار ابراهيم ربيعرئيــس مجلـس القســــم العلمـــى : . ا.د.             
 التاريخ:   /   /               

 


