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 كلٌة الزراعة بمشتهر          جامعة  بنها            

 ()ميكانيكا ررــات مقــمواصف

 مواصفات المقرر

 

        الهندسة الزراعٌة           :البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 رئٌسى                              :عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 الهندسة الزراعٌة :دم البرنامجالقسم الذي ٌق

 الهندسة الزراعٌة :القسم الذي ٌقدم المقرر

 الفصل الدراسى ثانى /األولى :السنة الدراسٌة/ المستوى

 6006ٌولٌو  :تارٌخ اعتماد المواصفات

 

 )أ(  البٌانات األساسٌة
  (606هندسة زراعٌة )الكود:          مٌكانٌكا )استاتٌكا و دٌنامٌكا( :العنوان

  / أسبوع ساعة 6المحاضرة:                 ----الساعات المعتمدة:     

 ة / ترمساع 56=64× 4  المجموع:          / أسبوع  ساعة 6العملً:   

 

 )ب(  البٌانات المهنٌة 

 األهداف العامة للمقرر (1

  التقدددٌم لفهددم القددوانٌس األساسددٌة لا ٌاانٌاددا والتددى سددٌت رو لهددا ال الدد  أو ٌبنددى
 ٌها فى  قررات اآلالت والجرارات وال نشآت الزراعٌة  عا

  وحسددددا  ال ددددزوم تحاٌددددل القددددوي االسددددتاتٌاٌة ااسددددا  ال الدددد  القدددددر  عاددددى
 واإلزدواج.

    ت اٌس ال ال   س فهم حاالت اإلتزاس لألجسام الحدر  فدى ب ددٌس وثدبع أب داد
 وإدراك اٌفٌة تحاٌل القوي فى النظم ال فصاٌة.

 ٌات دٌنا ٌاا الجزئٌدات  وال بادات الرٌاةدٌة التدى تصدف ت رٌف ال ال  بؤساس
 .حراة جسم فى خ   ستقٌم وفى ال ستوٌات الارتٌزٌة

 االنف دددال واإلجهدددادت رٌدددف ال الددد  بال ددددلول الرٌاةدددً لادددل  دددس االحتاددداك و 
 .وب و ت بٌقاتها ال  اٌة

 .التؤاٌد عاى فهم ال ال  لقوانٌس نٌوتس واستخدا اتها فى الشغل وال ااة 
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 إلل ام بدٌنا ٌاا األجسام الصابة وفهم اوانٌس الدوراس حدول  حدور ثابدت وعدزم ا
 القصور الذاتى

  ااسا  ال ال   هار  التفاٌر والتحاٌل الرٌاةى خ و  خ و  وت بٌد  ذلدك فدى
 حل  ا ٌقاباه  س  شاال ع اٌة.

 

 أن : تمكٌن الطالب من هى النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر (2

 فهمالمعرفة وال -أ

ٌ رف القوانٌس وال باات الرٌاةٌة ال سئولة عس اتزاس األجسدام والدنظم ال فصداٌة  -6-أ

 .والقوي اإلستاتٌاٌة ال إثر  عاٌها وت بٌقاتها ال  اٌة

فهم ساوك األجسام ال تحراة وال باات التى تشرح الحاالت ال ختافة لاحراة ٌ -6-أ

 .سواء فى خ   ستقٌم أو فى ال ستوٌات ارتٌزٌة

فهددم القددوانٌس الخاصددة بالشددغل وال ااددة والدددوراس وعددزم القصددور الددذاتى ٌ ددرف وٌ -3-أ

 وت بٌقتها فى  جال الهندسة الزراعٌة.

  

 المهارات الذهنٌة -ب

 ٌ ٌز بٌس الا ٌات ال ددٌة والا ٌات ال تجهه. -6-  

 ل ال تجهات وت بٌ  ال  اٌات األساسٌة عاٌها.ٌحا -6-  

 .  عس القو الناتج   وال زوم  واالنف ال واإلجهادام  اتزاس األجسٌحس -3-  

ٌفسددر ال باددات الرٌاةددٌة التددى تصددف حراددة الجسددم عاددى خدد   سددتقٌم ب جاددة ثابتددة  -4-  

 بداللة الا ٌات الفٌزٌائٌة ال  بر  عنها.

ٌ ٌز بٌس اوانٌس نٌوتس الثبع والسٌ ا عندد اسدتخدا ها ع اٌداذ وذلدك  دس خدبل الحالدة  -5- 

 اجسم الخاةع لتؤثٌر القو .الحراٌة ل

 ٌحدد   نى الاتاة القصورٌة واتاة الجذ  لاجسم. -6- 

 ٌوةح عباة الشغل ال نجز بال ااة  وٌ ٌز بٌس  فهوم القدر  وال ااة. -7- 

 ٌ ٌز بٌس حفظ ال ااة وحفظ ا ٌة الحراة. -8- 
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 المهارات المهنٌة والعملٌة -ج أ

 لاا رات البسٌ ة.رسم  نحنى اوي القص وال زم ٌ -6- ج أ

 رسم الجسم الحر لا ر  أو الج الوس أو الهٌال.ٌ -6- ج أ

  ب    ادالت االتزاس إلٌجاد ردود األف ال فى الا رات والج الونات.ٌ -3- ج أ

 .رسم  نحنى االنف ال واإلجهادٌ -4- ج أ

 ٌحدد ال ااة الحراٌة لجسم  تحرك بداللة اتاته وسرعته. -5- ج أ

  ااة الاا نة فى  جال تؤثٌر الجاذبٌة األرةٌة.ٌحدد ال -6- ج أ

 ٌشرح  فهوم حفظ ال ااة ال ٌاانٌاٌة. -7- ج أ

ٌستخدم ال باة بٌس ال  دس ادانوس نٌدوتس الثدانى والحرادة عادى خد   سدتقٌم ب جادة  -8- ج أ

 ثابتة  ٌفسر ال  س ال ااة الحراٌة وال ااة الاا نة عاى أساس هذه ال باة.

 

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ج ب

ٌاتس  ال ال   هدار  التفاٌدر والتحاٌدل الرٌاةدى خ دو  خ دو  فدى حدل  دا ٌقاباده  -6-ج ب

  س  شاال ع اٌة.

ٌستخدم الحاس  اآللى فى تحاٌل ورسم القوي الداخاٌة ال إثر  عاى عناصر  -6- ج ب

 ال نشئات.

عده فدى فهددم الاثٌدر  ددس ال  او دات التددى ٌادوس  ا دا بددالقوانٌس الرٌاةدٌة التددى تسدا -3- ج ب

 سٌقاباها فى دراسته لاهندسة الزراعٌة.

ٌنظم واته بٌس  حاوالت الفهم وإنجاز  ا ٌ اد   نده  دس حدل لا سدائل والت بٌقدات  -4- ج ب

 ال  اٌة. 

 

 

 

 المحتوٌات (3
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 الموضوعات التي تم تدريسها فعليا  
 عدد 

/االسبوعالساعات  
 محاضرة

ساعات إرشاد 
اديمية دروس أك

 / عملية

 المحاضرات

  6 6 الا ٌات والوحدات

  6 6 ال تجهات

  6 6 القوي وتحاٌاها

  6 4 ال زوم واالزدواج

  6 4 اإلجهاد واالنف ال

  6 6 االحتااك وت بٌقاته

  6 4 اوانٌس نٌوتس لاحراة

  6 6 السرعة وال جاة

  6 4 الشغل وال ااة

  6 6 عزم القصور الذاتى

 الجزء العملى

 6  6 الا ٌات والوحدات

 6  6 ال تجهات

 6  6 القوي وتحاٌاها

 6  4 ال زوم واالزدواج

 6  4 اإلجهاد واالنف ال

 6  6 االحتااك وت بٌقاته

 6  4 اوانٌس نٌوتس لاحراة

 6  6 السرعة وال جاة

 6  4 الشغل وال ااة

 6  6 عزم القصور الذاتى

 14 14 65 األجمالي

 

 

 التعلٌم والتعلم أسالٌب (4
  حاةرات  -4-6
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 دروس ع اٌة -4-6

 

 أسالٌب تقٌٌم الطلبة (5
 ال  رفة والفهم وال هارات الزهنٌة  لتقٌٌم شهرا تحاس دوري أع ال سنة ال  -5-6

 ال  رفة والفهم وال هارات الزهنٌة لتقٌٌما تحاس شفوي                               -5-6

 ال  رفة والفهم وال هارات الزهنٌة وال  اٌة. لتقٌٌم        ا تحاس ع اى نهائى      -5-3

ة ل  رفة والفهم وال هارات الزهنٌا لتقٌٌما تحاس نظري آخر الفصل الدراسى     -5-4

 وال  اٌة.

 جدول التقٌٌم

   66 - 8 - 4 األسبوع    .................  6التقٌٌم 

  عشر الرابعاألسبوع        .................  6التقٌٌم 

 الخا س عشراألسبوع        .................  3التقٌٌم 

 . األسبوع    السادس عشر .................  4التقٌٌم 

 

 الوزن النسبً لكل تقٌٌم

 %65 أع ال السنة/الفصل )دوري(           

 %60 اال تحاس الشفوي

 %65 اال تحاس ال  اً

 %60 ا تحاس آخر السنة/الفصل

 % أنواع التقٌٌم األخري

 %600 ال ج وع

 أي تقٌٌم تاوٌنً بحت
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 قائمة المراجع (6

 رات ال قرر ذا -6-6

  س اعداد أعةاء هٌئة التدرٌس بالقسم.  المٌكانٌكا ذار  فى  

 

 ( بنفس لغة التدرٌس  -الات  الدراسٌة ال قرر  الات  الةرورٌة ) -6-6

 

 ات   قترحة -6-3

1) KHURMI,R.S., 1978: A Text Book Of HYDRAULICS, FLUID MECHANICS AND 

HYDRAULIC MACHINES. S.CHAND& COMPANY LTD, RAM NAGAR, NEW DELHI-

110055 

تؤلٌف أ.د.أح د عزت األنصاري أ.د. فارو  عبد هللا  -( الهٌدرولٌاا و بادئ  ٌاانٌاا ال وائع 2

جا  ة األساندرٌة )الجزء األول  –ااٌة الهندسة  –الفتٌانى د. عا ف عبد الحاٌم جبراس 

6995) 

 

  جبت دورٌة   وااع إنترنت  إلخ -6-4

 ال صرٌة لاهندسة الزراعٌةال جاة 

www.ASAE.com 

 اإلمكانات المطلوبة للتعلٌم والتعلم (7

  (Data show)جهاز حاس  آلى وجهاز عرو بٌانات  -

 اآلت حاسبة –وادوات رسم هندسى  -سبور   -

 

    أ.د. / محمد ٌوسف األنصارى  منسق المقرر:

 

 أ.د. / منتصر عبد هللا عواد رئٌس القسم:   

 30-07-6009التارٌخ:  
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