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            الزراعة بمشتهركلية         بنها               جامعة 

  

 (  ) ميكنة مزارع انتاج حيواني ررــات مقــمواصف
 

 مواصفات المقرر

 : الهندسة الزراعٌة البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 : رئٌسًعنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 الهندسة الزراعٌة: القسم الذي ٌقدم البرنامج

 الهندسة الزراعٌة :القسم الذي ٌقدم المقرر

 ترم اول  –: الرابعة السنة الدراسٌة/ المستوى

 :.................................................................تارٌخ اعتماد المواصفات

 )أ(  البيانات األساسية
 407 الكود:     داجنً والسمكً مٌكنة مزارع اإلنتاج الحٌوانً وال  العنوان:

 /ترم56: المجموع   /اسبوع2 العملي:   /اسبوع2  المحاضرة:  الساعات المعتمدة:

 )ب(  البٌانات المهنٌة 

 األهداف العامة للمقرر (1

التعرف علً اآلت تقطٌع األعالف الخضراء والمكابس واآلت عمل السٌالج والتعرف علً معدات جرش وخلط وتصنٌع 

التعرف علً طرق التخلص من المخلفات والمكابس اآللٌة واآلت  –دراسة نظم توزٌع األعالف أوتوماتٌكٌا  –األعالف 

 دراسة كٌفٌة إدارة المزارع السمكٌة   –التفرٌغ وتداول البٌض 

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر (2

 بإنتهاء هذا المقرر ٌكون الطالب قادرا على ان :

 المعرفة والفهم -أ

 ٌتعرف على االت تقطٌع االعالف واالت عمل السٌالج. -1-أ 

 ٌتعرف على معدات جرش وخلط االعالف . -2-أ 

 .واالت التفرٌخ ٌتعرف على نظم الشرب ونظم التخلص من الفضالت -3-أ 

 المهارات الذهنٌة -ب 

 ومعدات جرش االعالف. فٌقٌم االت تقطٌع العل -1-ب 

 لزراعٌة.ٌصمم نظم تدفئة المنشأت ا -2-ب 

  

 المهارات المهنٌة والعملٌة -ج أ

  ٌجرى دراسة جدوى للمزارع السمكٌة. -1- ج أ 

 ٌتخلص من المخلفات المزرعٌة بطرٌقة اقتصادٌة2 -- ج أ 

 ٌصنع السٌالج بكفاءة  -3- ج أ 
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 المهارات العامة والقابلة للنقل -ج ب

 ٌدٌر العمل بفعالٌة. -1- ج ب 

 حاسب األلى فى آداء مهامه بنجاح..ٌستخدم مهارة ال-2- ج ب 

 المحتويات (3

 الموضوعات التي تم تدريسها فعليا  
 عدد 

/االسبوعالساعات  
 محاضرة

ساعات إرشاد 
دروس أكاديمية 

 / عملية

 المحاضرات

  2 4 اآلت تقطٌع األعالف الخضراء 

  2 4 المكابس واآلت عمل السٌالج 
  2 4 معدات جرش وخلط وتصنٌع األعالف 

  2 4 توزٌع األعالف  نظم
  2 4 طرق التخلص من المخلفات 
  2 4 اآلت التفرٌغ وتداول البٌض 

  2 4 كٌفٌة إدارة المزارع السمكٌة  
 الجزء العملى

 2  4 التعرف علً اآلت تقطٌع األعالف الخضراء 

 2  4 التعرف علً المكابس واآلت عمل السٌالج 
 2  4 التعرف علً معدات جرش وخلط وتصنٌع األعالف 

 2  4 حسابات علً نظم توزٌع األعالف 
 2  4 تطبٌقات علً نظم التخلص من المخلفات 
 2  4 التعرف علً اآلت التفرٌغ وتداول البٌض 

 2  4 كٌفٌة إدارة المزارع السمكٌة  

 14 14 56 األجمالً

 

 أساليب التعليم والتعلم (4

 حاضرات النظرٌة.الم -1-

 المحاضرات العملٌة. -4-2

 نماذج التدرٌب. -4-3

4-4-  ..............................................  

 أساليب تقييم الطلبة (5

 المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌةلتقٌٌم   دورى اعمال سنة -5-1

 المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌةلتقٌٌم   امتحان شفوى    -5-2

 هارات الذهنٌة والعملٌةالمعرفة والفهم والملتقٌٌم   امتحان عملى    -5-3

 المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌة والعملٌةلتقٌٌم   امتحان نظرى نهائى -5-4

 جدول التقييم

 12، 8، 4األسبوع   مرات 3دورى  1التقٌٌم 

 15األسبوع   شفوى          2التقٌٌم 

 15األسبوع   عملى          3التقٌٌم 
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 15األسبوع   نظرى         4التقٌٌم 

 الوزن النسبي لكل تقييم

 % امتحان نصف السنة/الفصل

 %66 امتحان آخر السنة/الفصل

 %16 االمتحان الشفوي

 %15 االمتحان العملً

 %15 أعمال السنة/الفصل

 % أنواع التقٌٌم األخرى

 %166 المجموع

 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 قائمة المراجع (6

 مذكرات المقرر -6-1

 ٌوانى وداجنى وسمكىمحاضرات فى مٌكنة مزارع انتاج ح

............................................ 

............................................ 

 ( بنفس لغة التدرٌس  - الكتب الضرورٌة )الكتب الدراسٌة المقررة -6-2

Rawth, S. and L. Beacon (1962). Profitable management. New York 

 .....................................................  

........................................... 

 

 كتب مقترحة -6-3

 .....................................................  

 .....................................................  

............................................. 

 

 مجالت دورٌة، مواقع إنترنت، إلخ -6-4

 المجلة المصرٌة للهندسة الزراعٌة

www.ASAE.com 

........................................... 

 

 ماإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعل (7

 جهاز حاسب الى

 (Data show)جهاز عرض البٌانات 

........................................... 
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 رئيس القسم                                                      المقررمنسق 

 اإلسم: أ.د.منتصر عبدهللا عواد                   اإلسم: د. سمير احمد على 

 التوقيع:                                                      التوقيع:        
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