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 اھداف المادة
ً أعطاء الطالبة معلومات متقدمة في مجال كيمياء التربة خصوصاً تلك التي تكون أكثر تماسا

.مجال البحث العلمي في

التفاصيل ا'ساسية للمادة

التركيب المعدني لمعادن التربة، التوازن: تشمل مفردات المادة مواضيع عديدة من أھمھا
و ا'يوني، كيمياء معادن الكاربونات، كيمياء الفسفور، منحنيات ا'ذابة ،تفاع/ت الترسيب

. ا'متزاز ا'يسوثرمي للعناصر

 'يوجد نھجيةالكتب الم
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 الكورس الثاني
 قسم التربة–طلبة الصف الثاني/ تحليل التربة والماء والنبات اسم المادة

 مقرر الفصل

 اھداف المادة

الطالب تعريف الطالب بالtساسيات الخاصة بتحليل التربة والماء والنبات، حيث يتم أط/ع
لك تعريف الطالب بالتقنات علئ التحاليل ا'ساسية التي تجرئ للتربة أو للماء أو النبات وكذ

.المختلفة التي يمكن أستخدامھا في أجراء مثل ھذه التحاليل

التفاصيل ا'ساسية للمادة

المادة تشمل مواضيع عديدة من أھمھا تعريف الطالب بطريقة أخذ العينات، تھيئة العينات
وللتحليل، التحا ا ليل ا'ساسية التي يتطلب أجرائھا لمختلفة التي يمكن أستعراض للتقنات

.اصرأستعمالھا في مجال التحليل الكمي للعن

 'يوجد كتاب منھجي الكتب المنھجية
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 رس الثانيوكلا
)ماجستير والدكتوراة(الدراسات العليا/ تحليل التربة والماء والنبات المتقدم اسم المادة

 مقرر الفصل

 اھداف المادة
طريقة تعريف الطلبة بلتقنات الحديثة في مجال التحليل الكمي للعناصر وحسن أختيار ال

.المناسبة وتدريب الطلبة علئ تشغيل وحسن أستخدام ا'جھزة الحديثة في مجال التحليل

التفاصيل ا'ساسية للمادة

مفردات المادة تبدأ من أخذ العينات، تھيئتھا للتحليل وحسن أختيار الطريقة المناسبة،شرح
في(مفصل بتقنات التحليل المختلفة  ، تدوين)مجال التحليل الكميالتقنات التقليدية والحديثة

.النتائج ومناقشتھا

 'يوجد الكتب المنھجية
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