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 دراسات معملية وحقلية
 

 /والتخطيط لتنميتهاالموارد الطبيعية  تقويم :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر
                                              الماجستير

  :مجناعنصر رئيسي أم ثانوي للبر
 اختيارىأجباري أم اختيارى: 

 والتخطيط لتنميتهاالموارد الطبيعية  متقوي : القسم الذي يقدم البرنامج
 والتخطيط لتنميتهاالموارد الطبيعية  تقويم : القسم الذي يقدم المقرر

  الماجستير : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية
  EMB05 الكود:         دراسات معملية وحقلية  العنوان:

  1المحاضرة: الساعات المعتمدة:
 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البيانات المهنية
 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1

األسس العلمية للتعرف والتعامل مع األجهزة المختلفة. النظريات والطرق التحليلية الكيماوية والفيزيائية 

ات. تطبيق الطرق التحليلية المختلفة لتقييم خصوبة والمعدنية والحيوية المستعملة في التربة والماء والنب

  .التربة وتلوث الماء وبيئة التربة. تفسير النتائج ومناقشتها وكتابة التقارير والتوصيات الالزمة
 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
 واألساسياتريات النظفهم  1. 1. 2 :والفهم ةالمعرف -أ

والحقائق والمفاهيم المتعلقة بتقويم 

الموارد الطبيعية وبعلوم البيئة 

 المرتبطة بها

النظريات والطرق يعرف  2/1/1/1
التحليلية الكيماوية والفيزيائية 

والمعدنية والحيوية المستعملة في 
 التربة والماء والنبات

0B5.1.2-  يعرف التطورات العلمية

المتقدمة فى  والطرق المنهجية

  .التقويم البيئىمجال 

يعرف الطالب التطورات  2/1/5/1
العلمية فى الطرق المستخدمة فى 

الخاصة بالتربة والنبات  تالتحليال
 والماء
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
المهارات  -ب

 الذهنية:
البيئية  تقييم المعلومات 1. 2.2

واستخدامها في تقييم الموارد 
 الطبيعية

 

واع بين انيميز الطالب بين  2/2/6/1
 .التربة المختلفة

يكتس����ب الطال����ب العدي����د م����ن  2/2/6/2
المهارات الخاصة بالبرامج الحديثة الت�ى 

التحلي��ل يمك��ن م��ن خالله��ا اختي��ار نظ��ام 
 المناسب. نبات) –مياه  -(تربة

المهارات  -ت
 :المهنية والعملية

اتقان المهارات المهنية فى 1. 3. 2

 تقويم التأثيرات البيئية المختلفة.

يتقن الطالب إجراء التحليالت  2/3/1/1
المختلفة سواء كانت على النبات او 

 التربة او المياه

1B-2.3.2  لتقييم الموارد  تقاريرإعداد

 علمية الطبيعية بطريقة

يكتب الطالب تقرير مفصل  2/3/2/1
نبات) التى تم  –مياه  -عن العينة (تربة

 تحليلها بطريقة علمية سليمة

 واألدواتق تقيم الطر 4. 3. 2

المستخدمة فى قياس التأثيرات 

 البيئية المختلفة

والطرق  األجهزةيقيم الطالب  2/3/4/1
المستخدمة فى التحليالت  المختلفة
 .المختلفة

المهارات  -ث
العامة والقابلة 

 :للنقل

استخدام الوسائل  2. 4. 2

التكنولوجية الحديثة فى رصد 

 ومعالجة الظواهر البيئية المختلفة.

يستخدم الحاسب اآللي فى  2/4/2/1
رصد ومعالجة البيانات الناتجة عن 

 التحاليل المختلفة

يستطيع الطالب العمل في  2/4/4/1 .البيئيقيادة فريق العمل  4. 4. 2
 تداخل المعمل لتنفيذ التحليالفريق 

 المطلوبة

 
 

 
 

3- Uالمحتويات: 
عدد  الموضوع

 الساعات
 /عمليإرشاد محاضرة

المعملية و الميكروبيولوجية والحقلية واألدوات  تعريف الدراسة •

 المستخدمة في الدراسة الحقلية.

 علي العينة األرضية و النباتية  والمائية لكيفيه الحصو •

4 2 4 

تقدير نسبه الرطوبة في العينة وتجفيفها سواء كانت تربة او  •

 نبات.

 الطرق المختلفة لتحديد قوام التربة •

2 1 2 

 والماء بةملوحة وقلوية التر •

 انواع مستخلصات التربة ؟ -مستخلصات التربة  •

 الخطوات التى تتبع عند اجراء االستخالص و الترشيح •

طرق تحضير المحاليل الكيماوية و التعبير عنها بالتركيزات    •

 المختلفة.

4 2 4 
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استخدام الحاسب االلى فى تقيم وتحليل النتائج المختلفة  •

 للتحليالت

 تطحن وهضم هذه العينا •

 كيفيه نقل العينة نقل كمي وإعداده للتحليل    •

2 1 2 

 4 2 4 التدريب علي عمل معايرة لألجهزة المستخدمة في التحليل •

 2 1 2 طرق التعقيم المختلفة و أهم األجهزة المستخدمة فى التعقيم •

 ات المستخدمة إلنماء الكائنات الحيةئكيفية عمل البي •

 فية العزل الميكروبيوكي عد البكتيريا بطريقة اإلطباق •

2 1 2 

 طرق اخذ عينات الماء •

 major – minor andتعيين تركيزات العناصر (  •

trace elementsالموجودة فى الماء ( 

•  

4 2 4 

 2 1 2 تحليل النتائج واستخدام طرق معالجة البيانات •
 
 
 
 
 
 

4- Uالمقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

1 

و الميكروبيولوجية والحقلية  تعريف الدراسة المعملية •

 واألدوات المستخدمة في الدراسة الحقلية.

 علي العينة األرضية و النباتية  والمائية لكيفيه الحصو •

 االول

2 

تقدير نسبه الرطوبة في العينة وتجفيفها سواء كانت تربة  •

 او نبات.

 الطرق المختلفة لتحديد قوام التربة •

 الثالث -الثاني

3 

 والماء التربةملوحة وقلوية  •

 انواع مستخلصات التربة ؟ -مستخلصات التربة  •

 الخطوات التى تتبع عند اجراء االستخالص و الترشيح •

طرق تحضير المحاليل الكيماوية و التعبير عنها بالتركيزات    •

 المختلفة.

استخدام الحاسب االلى فى تقيم وتحليل النتائج المختلفة  •

 للتحليالت

 الخامس -الرابع 

4 
 وهضم هذه العينات طحن •

 كيفيه نقل العينة نقل كمي وإعداده للتحليل    •

 السادس

5 
التدريب علي عمل معايرة لألجهزة المستخدمة في  •

 التحليل

 الثامن -السابع 

 التاسع طرق التعقيم المختلفة و أهم األجهزة المستخدمة فى  • 6
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 التعقيم

7 

 حيةات المستخدمة إلنماء الكائنات الئكيفية عمل البي •

وكيفية العزل  عد البكتيريا بطريقة اإلطباق •

 الميكروبي

 الحادي عشر  -العاشر

8 

 طرق اخذ عينات الماء •

 major – minor andتعيين تركيزات العناصر (  •

trace elementsالموجودة فى الماء ( 

•  

 الثالث عشر -الثاني عشر

 الرابع عشر تحليل النتائج واستخدام طرق معالجة البيانات • 9

 
5- U:العالقة بين المقرر والبرنامج 
 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم
 

 المهارات الذهنية
 

المهارات المهنية 
 والعملية

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

الت���ى وللبرن���امج 
المق������رر ق������وم ي
 تحقيقهاب

2/1/1 
2/1/5 2/2/1 

2/3/ 1 
2/3/2 
2/3/4 

2/4/2 
2/4/4 

 

 
 

6- Uمصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 
 موضوعات المقرر لمقررمخرجات التعلم ل

 األول الثانى الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع

رف
مع

ال
 ة

هم
الف

و
 

يعرف النظريات 2/1/1/1
والطرق التحليلية الكيماوية 

والفيزيائية والمعدنية والحيوية 
المستعملة في التربة والماء 

 والنبات

 

 

     X X 

يعرف الطالب 2/1/5/1
التطورات العلمية فى الطرق 

 تالمستخدمة فى التحليال
 الخاصة بالتربة والنبات والماء

       X  

ية
هن

الذ
ت 

را
ها

الم
 

بين ز الطالب بين يمي2/2/6/1
 .انواع التربة المختلفة

   
  

  X  

يكتسب الطالب العديد 2/2/6/2
من المهارات الخاصة بالبرامج 

الحديثة التى يمكن من خاللها 
 –مياه  -التحليل (تربةاختيار نظام 

 المناسب. نبات)

   

  

  
 

X 
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لية
عم

وال
ية 

مهن
 ال

ت
را

مها
ال

 
يتقن الطالب إجراء 2/3/1/1

ت المختلفة سواء كانت التحليال
 على النبات او التربة او المياه

X X X X X X 

 

  

يكتب الطالب تقرير 2/3/2/1
 –مياه  -مفصل عن العينة (تربة

نبات) التى تم تحليلها بطريقة 
 علمية سليمة

    

  X 

  

األجهزة يقيم الطالب 2/3/4/1
والطرق المختلفة المستخدمة فى 

 .التحليالت المختلفة

 

   X   

  

المهارات 
العامة والقابلة 

 للنقل

يستخدم الحاسب اآللي 2/4/2/1
رصد ومعالجة البيانات فى 

 الناتجة عن التحاليل المختلفة

      X   

يستطيع الطالب العمل 2/4/4/1
داخل المعمل لتنفيذ في فريق 

 المطلوبة تالتحليال
X X X X X X X   

 
 

7- U :طرق التعليم والتعلم 

المستهدفة  نواتج التعلم
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم

رة
ض

حا
الم

 

ض
رو

الع
 و

الم
الف

ا
 

ت
شا

ناق
الم

 

لم 
لتع

ا
نى

او
لتع

ا
 

4T
حل

11T 4TT
كلة

مش
ال

نى 
ذه

 ال
ف

ص
الع

علم 
الت

ت 
عا

رو
مش

 

ار
دو

األ
ب 

لع
 

ب
تو

مك
ل 

مقا
ءة 

قرا
 

ية
علم

ض 
رو

ع
ية 

دان
مي

ة 
حل

ر
الة 

 ح
سة

درا
ية 

اع
ابد

ة 
تاب

ك
 

بة
جر

ت
 

 و الفهم المعرفة
2/1/1/1 x x             

2/1/5/1 x x             

 الذهنيةالمهارات 
2/2/6/1     x x         

2/2/6/2      x         

 المهارات المهنية
2/3/1/1     x x      x   

2/3/2/1     x          

2/3/4/1    x x       x  x 

المهارات العامة 
 و المنقولة

2/4/2/1    x x  x x       

2/4/4/1     x x  x  x     
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8- U نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق: 

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

رى
حري

الت
ر 

تبا
الخ

ا
وى 

شف
 ال

بار
خت

اال
لى 

عم
 ال

ار
ختب

اال
 

ل 
عما

أ
سنة

ال
 

تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 و الفهم المعرفة
2/1/1/1 x x      

2/1/5/1 x       

 المهارات الذهنيه
2/2/6/1  x  x    

2/2/6/2  x  x    

 المهارات المهنية
2/3/1/1   x     

2/3/2/1   x     

2/3/4/1   x     

 المنقولةالمهارات العامة و
2/4/2/1  x   x   

2/4/4/1   x  x   

 
9- U تقييمالوزن النسبي لكل والجدول الزمنى للتقيم 

 
 األسبوع النسبة ق التقيمرط

 الخامس عشر 60 األختبار النظرى النهائى
 السادس عشر 10 األختبار الشفوي النهائى

األختبار الشفوي لنصف الفصل 
 السابع 5 الدراسى

 الثامن 5  الفصل الدراسى التقيم العملي لنصف
 السادس عشر 5 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى

لمشاريع والتقارير والعروض تقيم ا
 أسبوعى 15 والمناقشات

  %100 األجمالى

 
10 Uقائمة المراجع 

 باللغة العربية مقترحةال و البحوث كتب -10-1
) . " كيمياء االراضى " . دراسات 1999شفيق عبد العال , محمد ضيف و رضا شاهين ( •

 بكالوريوس تكنولوجيا استصالح و استزراع االاضى الصحراوية .
 .  . مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح 209-207: ص 
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) . "التجارب العملية فى 1984عبده المشهدى , عبد الحليم الدما طى , و محمود فهمى ( •
 22480   اسس علم التربة" . الناشر : عمادة شئون المكتبات جامعة الملك سعود . ص.ب.

 المملكة العربية السعودية . –الرياض 
و جالل حزى  –) طرق تحليل االراضى . منشأة المعارف  2003سيم ( ماهر جورجى ن •

 االسكندرية.  4853055 – 4873303شارع سعد زغلول. ت/ف :  44  شركاة .
 

 باللغة االجنبية مقترحةال و البحوث كتب -10-2
• Bremner, J. M. and D. R. Keeney (1965) . Steam distillation methods for determination of 

ammonia, nitrate and nitrite . Anal. Chim. Acta, 32: 485-495 > 
• Lindsay, W. L. ; and W. A. Norvell (1978) . Development of a DTPA soil test for zink , 

iron , manganese , and copper . Soil Sci. Amer. J. , 42 : 421 – 428  . 
• Singh, P. (1988) . A rapid method for determination of nitrate in soil and plant extracts . 

Plant and Soil , 110 : 137-139  
 مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ -10-3

5TChem Center: 5T A service of the American Chemical Society, this site serves as a 
clearinghouse for chemical information.  

5TChemEd: Chemistry Education Resources 5T: A large collection of links to chemistry-
related information from the University of Washington.  

5TCHEMINFO5T: Comprehensive chemical information sources from Indiana 
University.  

5TChemistry and the Internet 5T: A clearinghouse of chemistry-related information from 
Dr. G. Paul Savage, this site was adapted from a series of articles published in 
Chemistry in Australia 

 
11- Uاإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم 

ب�رامج  -ة التحل�يالت المختلف�ة معم�ل متكام�ل يحت�وى عل�ى جمي�ع اجه�ز –أجهزة ووسائل عرض           
 من  خالل توفير الكيماويات واألدلة المطلوبة للتحليالتمادية  إمكانات -اليكترونية

 
 د/ وليد محمد بسيونى  د/ محمد كامل     د/ محمد احمد الحويطى        منسق المقرر:

 
 د/ محمد احمد الحويطى        رئيس القسم:

 
 /         /  التاريخ: 

http://www.chemcenter.org/
http://www-hpcc.astro.washington.edu/scied/chemistry.html
http://www.indiana.edu/~cheminfo/
http://www.chem.csiro.au/savage/cai_toc.html

	(أ) البيانات الأساسية
	(ب) البيانات المهنية
	-2.3.2 إعداد تقارير لتقييم الموارد الطبيعية بطريقة علمية
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