جامعة بنها
كلٌة الزراعة
توصٌف مقرر البكالورٌوس
مواصفات المقرر :
البرنامج أو البرامج التى ٌقدم من خاللها المقرر :االراضى
المقرر ٌمثل عنصراً رئٌسٌا ً أو ثانوٌا ً بالنسبة للبرامج  :رئٌسى
القسم العلمى المسئول عن البرنامج  :االراضى
القسم العلمى المسئول عن تدرٌس المقرر  :األراضً
السنة الدراسٌة  /المستوى  :الفرقة الثالثة –شعبة األراضً  /الترم األول
تارٌخ إعتماد توصٌف البرنامج 7002 /2/72 :

( أ ) البٌانات األساسٌة
الكــود 133:

العنوان  :كٌمٌاء التربة الطبٌعٌة
الساعات المعتمدة 7 :
المحاضرة  7 :ساعة (اسبوعٌاً)

الدروس العملٌة  7 :ساعة (اسبوعٌاً)

ساعات اإلرشاد األكادٌمى :

المجموع /65 :فصل دراسى

( ب ) البٌانات المهنٌة
 3ـ األهداف العامة للمقرر:
تزوٌددد الطددالب بالمعددارف وكددالم فهددم المهددارات المتعلقددة بمنش د الشددحنة الكهربٌ دة بالتربددة
وتفدداعالت التبددادل األٌددونً والطبقددة الكهربائٌددة المزدوجددة وتطبٌقاتهددا و االتددزان الكٌمٌددائً
لالٌونات بمحلول التربة ورتب التفاعالت المختلفة بالتربة والدٌنامٌكا الحرارٌة بالتربة.
 7ـ النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر:
بنهاٌة هاا المقرر ٌكون الطالب قادر على ان
أ -المعرفة والفهم

1

أٌ -1-كتب الطالب فً منش الشحنة الكهربائٌة بالتربة
أٌ -2-تعرف علً الطبقة الكهربائٌة المزدوجة وتطبٌقاتها
أٌ -3-شددرا الطالددب االدمصددا

والتبددادل االٌددونى وٌمثددل الطالددب عملٌددة اإلدمصددا

باستخدام معادالت االدمصا

والتبادل االٌونى المختلفة.

أٌ -4-تعرف الطالب عن مبادئ الدٌنامٌكا الحرارٌة فى التربة
ب -المهارات الاهنٌة

بٌ -1-تنب بتركٌز الفوسفات بالتربة طبقا لنظرٌة الطبقة الكهربٌة
بٌ -2-فرق الطالب بٌن رتب التفاعل
بٌ -3-حسدب حركٌددة التفدداعالت فددً التربددة باسددتخدام المعددادالت النظرٌددة والتجرٌبٌددة
المختلفة
ج -المهارات

ج أ-المهارات المهنٌة والعملٌة الخاصة بالمقرر

ج أٌ -1جهز للتجارب المختلفة التً تصف ادمصا
ج أٌ -2سدددتنتج مٌكانٌكٌدددة اإلدمصدددا

و انطالق األٌونات فى الترٌة

الحادثدددة مدددن خدددالل التطبٌدددق فدددً المعدددادالت

الكٌمٌائٌة التى تصف عملٌة التبادل األٌونً
ج أٌ -3قدر أدمصا

الفوسفات علدً التربدة وكربوندات الكالسدٌوم وعالقتدة بتركٌدز

الفوسفات بمحلول التربة
ج ب المهارات العامة

ج بٌ -1عمل فى فرٌق
ج بٌ -2حل المشاكل المرتبطة بالتربة واإلنتاج الزراعى.
ج بٌ -3تواصل مع األخرٌن بفعالٌة.
 1ـ محتوى المقرر :

2

الموضوع

عدد الساعات  /األسبوع

كٌمٌاء السطوا فً التربة( منش الشحنة
السالبة علً حبٌبات التربة – الشحنة
الموجبة ونقطة التعادل الكهربً –الطبقة
الكهربائٌة المزدوجة وتطبٌقاتها)
تفاعالت التبادل األٌونً
التبادل األٌونً( ادمصا األٌونات
بواسطة غروٌات التربة وتثبٌت الفوسفات
– والتنٌؤ بنركٌز الفوسفات بالتربة طبقا
لنظرٌة الطبقة الكهربٌة
مبادئ الدٌنامٌكا الحرارٌة
األتزان الكٌمٌائً
الحركٌة ورتب التفاعل
ادمصا وانطالق األٌونات
المعادالت الكٌمٌائٌة التً تصف عملٌة
التبادل األٌونً
تقدٌر ادمصا الفوسفات علً التربة
كربونات الكالسٌوم وعالقتة بتركٌز
الفوسفات
األجمالً

محاضرة

5

1

-

7

3

-

4

7

-

5

1

5

1

4

7

7

-

4

7

-

6

7

-

6
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 4ـ أسالٌب التعلٌم والتعلم:
 4ـ  3ـ محاضرات نظرٌة
 4ـ  7ـ تدرٌبات عملٌة
 4ـ  1ـ تكلٌفات (اعداد تقارٌر)
 6ـ أسالٌب تقٌٌم الطالب
 6ـ  3ـ التقدٌرات العملٌة وتستخدم لتقٌٌم المهارات العملٌة والمهنٌة
 -7-6امتحانات دورٌة لتقٌٌم المعرفة والفهم والمهارات الاهنٌة
 -1-6امتحانات عملٌة لتقٌٌم المهارات العملٌة
 -4-6امتحان شفوي لتقٌٌم المعرفة والفهم و المهارات العامة والقابلة للنقل
 -6-6امتحان نظري لتقٌٌم المعرفة و الفهم و المهارات الاهنٌة
جدول التقٌٌم :
التقٌٌم 3

امتحانات دورٌه

ساعات إرشاد دروس
أكادٌمٌة  /عملٌة

األسبوع
3

37-2-4

التقٌٌم 7

االمتحان العملى

األسبوع

36

التقٌٌم 1

االمتحان الشفهى

األسبوع

36

التقٌٌم 4

االمتحان النظرى

األسبوع

35

النسبة المئوٌة لكل تقٌٌم :
امتحان نهاٌة العام  /الفصل الدراسى

% 50

اإلمتحان الشفوى

30

%

اإلمتحان العملى

36

%

أعمال السنة  /الفصل الدراسى
المجموع

36

%

% 300

أى تقٌٌم أخر بدون درجات
 5ـ قائمة المراجع
 5ـ  3ـ ماكرات المقرر
محاضرات ٌعدها استاا المادة
 5ـ  7ـ الكتب الدراسٌة
السٌد أحمد الخطٌب ( )3992الكٌمٌاء البٌئٌة لألراضً .الناشر منش ة المعارف -أسكندرٌة.
Donald L. Sparks (1999): Soil Physical Chemistry, Second Edition, CRC Press, LLC.
Michael E. Essington (2003): Soil and Water Chemistry: An Integrative
Approach, CRC Press; 1 edition.
Kim H. Tan (1998 ): Principles of Soil Chemistry, ISBN: 9780824701475

 6ـ  3ـ مجالت دورٌة  ،مواقع إنترنت  ، ................. ،إلخ
 مجلة علوم االراضً المجلة األمرٌكٌة لعلوم األراضً مجلة األرض و النبات المواقع المختلفة من األنترنت 2ـ اإلمكانٌات المطلوبة للتعلٌم والتعلم
أدوات التدرٌس (سبورة – بروجٌكتور – أجهزة عرض بٌانات)
كمبٌوتر ملحق بـ Data show
احتٌاجات معملٌة
وسائل مواصالت لنقل الطالب للزٌارات الخارجٌة
4

ـ تم مناقشة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ /
أستاا المادة  :د /محمد حسن حمزة

رئٌس القسم  :أ.د /محمد السٌد على

التوقٌع :
التارٌخ :

/

/

التوقٌع :
/

5

كلية  /الزراعة

جامعة  /بنها
برنامج .:اراضى

كود المقرر 133 :

مقرر :كيمياء التربة الطبيعية

مصفوفة المعارف والمهارات للمقرر الدراسى
المحتويات الرئيسية للمقرر

أسبوع
الدراسة

كٌمٌاء السطوا فً التربة( منش الشحنة السالبة علً حبٌبات
التربة – الشحنة الموجبة ونقطة التعادل الكهربً –الطبقة
الكهربائٌة المزدوجة وتطبٌقاتها)

1-3

تفاعالت التبادل األٌونً

4

التبادل األٌونً( ادمصا األٌونات بواسطة غروٌات التربة
وتثبٌت الفوسفات – والتنٌؤ بنركٌز الفوسفات بالتربة طبقا
لنظرٌة الطبقة الكهربٌة

5-6

مبادئ الدٌنامٌكا الحرارٌة

9-2

األتزان الكٌمٌائً

37-30

الحركٌة ورتب التفاعل

34-31

المعارف
7 3

ادمصا

+

1

مهارات ذهنية
4

3

7

مهارات مهنية

1

3

7

1

مهارات عامة
7

3

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

وانطالق األٌونات

+

المعادالت الكٌمٌائٌة التً تصف عملٌة التبادل األٌونً

+

تقدٌر ادمصا الفوسفات علً التربة كربونات الكالسٌوم
وعالقتة بتركٌز الفوسفات

منسق المادة :د /محمد حسن حمزة

+

+

+

+

+

+

رئيس القسم :أ .د /حسن حمزة عباس

6

1

التوقيع :

التوقيع :

7

