
  

 

 وحدة ضامن اجلودة -لكية الزراعة مبش هتر -جامعة بهنا

 ()مرحلة البكالوريوسمقرر دراسي  توصيف

 

 جامعة بنها–كلية الزراعة -توصيف مقرر دراسى بكالوريوسنموذج 

  :بيانات المقرر -1

 105ك ي م :الرمز الكودي
غير  كيمياء: اسم المقرر

 عضوية وعضوية
 أختيارى□            جبارىا   □: نوع المقرر

 عدا الهندسة الزراعيةجميع البرامج  المقرر:يقدم من خاللها  التيالبرنامج أو البرامج 

 الكيمياء الحيوية الزراعية المسئول عن البرنامج : العلمي.القسم 2

 الكيمياء الحيوية الزراعية : المسئول عن تدريس المقرر العلميالقسم .3

 الكيمياء الحيوية الزراعية :التخصص -4

 الرابع□         الثالث□       الثاني□              األول   □ :المستوى -5

 الثاني□              األول   □ :الدراسيالفصل -6

 أسبوع/ ( عملي   2(  نظري   + )       2)   :عدد الساعات المعتمدة -7

  برنامج:التوصيف  اعتمادتاريخ .8

وأعتماد التحديثات بمجالس الكلية بتاريخ   2010/  5/  26
  19/3/2014و  7/10/2013

 .16/9/2015و  

 

 

 :ف المقرراهدأ -2

 

على الحالة  التعرف -كيفية تكوين الروابط الكيميائية  -التركيب االلكتروني للذرات  يتعرف علي

دراسة مركبات الكربون والتركيب الكيميائي للمركبات  -قوانين العلمية الخاصة  –الغازية 

يتعرف علي الخواص العامة لكل قسم من أقسام المركبات العضوية وكيفية فصلها  -العضوية 

وتنقيتها وطرق تحضير وتفاعالت )األلكانات واألكينات وهاليدات األلكيل والكحوالت 

ة كيفية التمييز بين المركبات المختلف -األحماض العضوية واألمينات( واأللدهيدات والكيتونات و

 لالستفادة منها في المجال التطبيقي.

  :تائج التعليمية المستهدفة للمقررالن -3

      :المعلومات والمفاهيم -أ

 يتعرف على مفهوم وأساسيات التحليل الكيميائي.. 1

 .االمادة وكيفية التوصل إلي تطبيقاته يعرف ويفهم القوانين الخاصة بحاالت. 2

  ل قسم من أقسام المركبات العضوية.يتعرف على المجموعات الفعالة لك. 3

 .يتعرف علي طبيعة التفاعالت العضوية المختلفة واألساس العلمي لها. 4

 :  ذهنيةالالمهارات  -ب

 .عضوية المختلفةيقترح أفضل طريقة للتمييز بين المركبات العضوية والغير . 1

 .يختار انسب طريقة  لتحضير المركبات العضوية لالستفادة منها في المجال التطبيقي. 2

 يحدد الرمز الجزئي للمركب عن طريق التحليل الوصفي والكمي للمركب.. 3

 يحضر المركبات العضوية من خالل تفاعالتها مع بعضها.. 4

 المهارات المهنية: -جـ

     

  فية فصل وتنقية المركبات العضوية.يتدرب على كي. 1

 .يجرى االختبارات الوصفية والكمية الالزمة للتعرف على مكونات الملح. 2

 .يستخدم افضل طريقة لقياس درجة نقاوة المركب العضوي عمليا. 3

     :المهارات العامة  -د 

 يكتسب مهارة العمل في مجموعات.. 1

 .الحديثة في عرض النتائج المتحصل عليها م الوسائليستخد. 2
 يستفيد من مهارة التعامل مع الحاسب األلي وشبكة األنترنت.. 3
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 :محتوى المقرر -4

عدد 
 ساعاتال

عمليةال  
محاضرةال  

 عدد
 ساعاتال
النظرية   

 الموضوع

 .التركيب اإللكتروني والروابط الكيميائية للذرات .1 2  األولى ---

 .التركيب اإللكتروني والروابط الكيميائية للذراتتابع  .2 2 الثانية ---

 .وقوانينها المختلفةادة ) الحالة الغازية( حاالت الم .3 2  الثالثة ---

ل أعما+  وقوانينها المختلفة الحالة السائلة(حاالت المادة ) .4 2 الرابعة ---

 فصلية

  المختلفةوقوانينها  (الصلبة الحالةحاالت المادة ) .5 2  الخامسة ---

 ( ايناأللك –األلكين  –تقسيم المركبات العضوية )األلكان  .6 2 السادسة ---

 األثيرات –الكحوالت  .7 2  السابعة ---

 فصليةأعمال +  األثيرات –الكحوالت تابع  .8 2 الثامنة ---

 األلدهيدات .9 2  التاسعة ---

 الكيتونات .10 2 العاشرة ---

 ومشتقاته األحماض العضوية .11 2 عشرالحادية  ---

 التحليل الوصفي للعناصراألحماض العضوية ومشتقاته   .12 2 الثانية عشر ---

 التحليل الوصفي للعناصر .13 2  الثالثة عشر ---

 ىالشفه امتحان+  التحليل الوصفي للعناصر .14 2 الرابعة عشر ---

 اآلجمالى 28 ------ ---

 

 :محتوى المقررتابع  -4

عدد 
 ساعاتال

عمليةال  
محاضرةال  

 عدد
 ساعاتال
النظرية   

 الموضوع
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 مقدمة عامه عن الكيمياء الغير عضوية والعضوية .1 ---  األولى 2

 كاتيونات المجموعة األولى + كاتيونات المجموعة الثانيه .2 --- الثانية 2

 كاتيونات المجموعة الثالثة + كاتيونات المجموعة الرابعة .3 ---  الثالثة 2

 المجموعة الخامسة + كاتيونات المجموعة السادسة كاتيونات .4 --- الرابعة 2

 األنيونات .5 ---  الخامسة 2

 امتحان أعمال سنة + مجهول على الكيمياء الغير عضوية .6 --- السادسة 2

 مقدمه عن الكيمياء العضوية .7 ---  السابعة 2

 ذوبان المركبات العضوية المختلفة .8 --- الثامنة 2

 المركبات العضوية المختلفهتابع ذوبان  .9 ---  التاسعة 2

 األحماض العضوية وأمالحها التابعة لمجموعة كلوريد الحديديك .10 --- العاشرة 2

 األحماض العضوية وأمالحها التابعة لمجموعة كلوريد الكالسيوم .11 --- عشرالحادية  2

 امتحان أعمال سنه + مجهول على الكيمياء العضوية .12 --- الثانية عشر 2

 امتحان أعمال سنه + مجهول عام .13 ---  الثالثة عشر 2

 امتحان العملى النهائى + الشفهى .14 --- الرابعة عشر 2

 اآلجمالى --- ------ 28

 

  .أساااليب التعلاايم والااتعلم -5

                    
 .حلقات نقاش□          .تدريبات عملية □       .محاضرات نظرية  □

 .أعمال فصلية □.       مادة بحث□ 

أسااااااليب التعلااااايم والاااااتعلم  -6

للطااااااااااااالب ذوى القاااااااااااادرات 

 .المحدودة

 د الطالبي.اإلرشا □.   الريادة الطالبية □.   ساعات مكتبية زائدة □

 تقويم الطــالب : -7

 فصلية امتحانات □شفوي امتحان □  عملي امتحان □  نهائي نظري امتحان  □ :تقويم الطــالبساليب أ -أ

 4،8األسبوع فصلية:أعمال  (1)التقييم                    توقيت التقييم: -ب

 14األسبوع  ى:الشفه امتحان (2)التقييم

 14األسبوع  العملي امتحان(3)التقييم 

 16األسبوع  النظري امتحان(4)التقييم 



  

 

 وحدة ضامن اجلودة -لكية الزراعة مبش هتر -جامعة بهنا

 ()مرحلة البكالوريوسمقرر دراسي  توصيف

 

 جامعة بنها–كلية الزراعة -توصيف مقرر دراسى بكالوريوسنموذج 

 درجة  15 فصلية:أعمال     التقييم: درجاتع توزي -جـ

 درجة 10 ي:الشفه االمتحان

 درجة 15 العملي: االمتحان

 درجة 60 نهائي: نظريامتحان 

 درجة 100 :لمجموعا

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8

 إعداد أعضاء هيئة التدريس بالقسم –العضويةو الغير عضويةالكيمياء مذكرة   المقرر: مذكرات -أ

 الدراسية:كتب ال -ب

 

 

- Walter, w. and lioyd, D (1997): Organic chemistry, Albion publishing 
Chichester, USA. 

 
    2- Solomon, T.W.G. (1994): Fundamentals of organic Chemistry, 
John Wiley & Soins, Inc.USA. 
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 ـ اإلمكانيات المطلوبة للتعليم والتعلم 9

 معامل مجهزة باألدوات والكيماويات لزوم التدريبات العلمية. –داتا شو  –قاعة محاضرات 

 منسق البرنامج د/عبدهللا السيد 

 فرحات فوده علي/ القسم : أ.دمجلس رئيس   فرحات فوده علىأ.د/  صالح مصطفى محمودأ.د/ أستاذ المادة :

  الكلية: أ.د/ محمود مغربى عراقىعميد 

 التوقيع :                  التوقيع :                                         
 التاريخ :    /     /     

 
 
 


