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 : الزراعة كلٌة                                      بنها                :جامعة    

 (1رسم هندسي ): ررــاث مقــمواصف

 مواصفات المقرر
 الهندسة الزراعٌة: البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 رئٌسً: عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 الهندسة الزراعٌة: القسم الذي ٌقدم البرنامج

 الهندسة الزراعٌة: القسم الذي ٌقدم المقرر

 أول: الفرقة األولى / فصل دراسً السنة الدراسٌة/ المستوى

  02/    /       :تارٌخ اعتماد المواصفات

 )أ(  البياناث األساسيت 

  (103ود: هـ.ز )ك    (1رسم هندسي ) العنوان:

 44 الساعاث المعتمدة:

 /فصل دراسي 44 المجموع  /أسبوع 4العملي   بوع/أس2 المحاضرة: 

 المهنيت )ب( البياناث

 :هداف العامت للمقرر( األ1
 تعرٌف الطالب بمفهوم وأساسٌات علم الرسم الهندسً وأدوات الرسم الالزم استخدامها.  -1

 اكساب الطالب مهارة رسم األشكال الهندسٌة ورسم المنظور. -2

 تنتاج المساقط المختلفة من المنظور ورسم قطاعاتها.اكساب الطالب مهارة اس -3

 تعرٌف الطالب بالبرامج المرنة ثنائٌة األبعاد التً تستخدم فً الرسم الهندسً . -4

 :النتائج التعليميت المستهدفت للمقرر(  2
 المعرفة والفهم -أ

 ٌكون الطالب بعد دراسة المقرر قادرا على أن:

 م الهندسًٌفهم أساسٌات علم الرس -1-أ

 ٌتعرف على أدوات الرسم الالزم استخدامها -2-أ

 .التً تستخدم فً الرسم الهندسًثنائٌة األبعاد لبرامج المرنة اٌلم ب -3-أ

 المهارات الذهنٌة -ب
 ٌمٌز بٌن األنواع المختلفة من الخطوط -1-ب

  لرسم األشكال تبعا لحجم لوحة الرسم المقٌاس المناسب  ٌحدد -2-ب

 ستنتج المساقط المختلفة من المنظوروٌتخٌل ٌ -3-ب

 ارات المهنٌة والعملٌةالمه -ج أ 
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 ٌرسم األشكال الهندسٌة بمقٌاس مناسب -1-ج أ

 الرسومات الهندسٌةٌقرأ  -2-ج أ

 فً الرسم الهندسًثنائٌة األبعاد رامج المرنة بستخدام الٌ -3-ج أ

  المهارات العامة والقابلة للنقل -ج ب
 ٌشارك فً العمل الجماعً -1-ج ب

 الحاسب اآللًٌستخدم  -2-ج ب

 ٌستخدم شبكة االنترنت فً البحث. -3-ج ب

 المقرر محتوياث( 3

 الموضوعات التً تم تدرٌسها فعلٌا  
/الساعات عدد   

 االسبوع
 محاضرة

ساعات إرشاد دروس 
ة  أكادٌمٌة / عمٌل

 الجزء النظرى -أ
ف مقدمة عن علم الرسم الهندسً وتعرٌ

 أدوات الرسم

2 1  

  2 4 رسم المماسات والقواطع

  1 2 رسم بعض األشكال الهندسٌة

  2 4 اسقاط النقط والخطوط واألجسام

  2 4 رسم شبه المنظور

  2 4 رسم المساقط

  2 4 رسم القطاعات

  2 4 ثنائٌة األبعاد مقدمة فً البرامج المرنه

 : الجزء العملى -ب
مقدمة عن علم الرسم تطبٌقات عملٌة على 

 الهندسً وتعرٌف أدوات الرسم

4  1 

رسم المماسات تطبٌقات عملٌة على 

 والقواطع

8  2 

رسم بعض األشكال تطبٌقات عملٌة على 

 الهندسٌة

4  1 

إسقاط النقط والخطوط تطبٌقات عملٌة على 

 واألجسام

8  2 

 2  8 رسم شبه المنظورتطبٌقات عملٌة على 

 2  8 رسم المساقطى تطبٌقات عملٌة عل

 2  8 رسم القطاعاتتطبٌقات عملٌة على 

 2  8 ثنائٌة األبعاد البرامج المرنهتطبٌقات على 

 14 14 84 االجمالً
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 أسالٌب التعلٌم والتعلم (4
 

 محاضرات نظرٌة -4-1
 

 عملٌة دروس  -4-2
 

 تدرٌبات أسبوعٌة -4-3

 

 أسالٌب تقٌٌم الطلبة (5

 .معرفة وفهم ومهاراتٌم لتقٌ  تقارٌر أسبوعٌة -5-1

 .معرفة وفهم ومهارات عملٌةلتقٌٌم   امتحان عملً -5-2

 .معرفة وفهم ومهارات ذهنٌةلتقٌٌم   امتحان شفوي -5-3

 .معرفة وفهم ومهاراتلتقٌٌم   امتحان نظري -5-4

 جدول التقٌٌم

 .14 - 1األسبوع   تقارٌر أسبوعٌة 1التقٌٌم 
 

 .15سبوع األ  امتحان عملً 2التقٌٌم 
 

 .15األسبوع   امتحان شفوي 3التقٌٌم 
 

 .16األسبوع   امتحان نظري 4التقٌٌم 
 

 نسب التقٌٌم

امتحااااااااااااااااان  خاااااااااااااااار 
 السنة/الفصل

66% 

 %16 االمتحان الشفوي

 %15 االمتحان العملً

 %15 أعمال السنة/الفصل

 %     أنواع التقٌٌم األخرى

  %166 المجموع
  أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 قائمة المراجع (6
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 مذكرة -6-1
 بالقسممذكرة من إعداد أعضاء هٌئة التدرٌس  -( 1الرسم الهندسً )

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

 1992 -عهدي عبد الغنً  -مبادئ الرسم الهندسً والتخطٌطً 
 كتب مقترحة -6-3

Vyshnepolsky, I.S. 1985.Engineering Drawing. Mir Publishers 
 مجالت دورٌة، مواقع إنترنت، إلخ -6-4

 المجلة المصرٌة للهندسة الزراعٌة 
Transactions of ASABE 

WWW.ASABE.org 

 اإلمكانات المطلوبة للتعلٌم والتعلم (7
 معمل حاسب  لً - أدوات رسم هندسً - معمل رسم هندسً

 

 رئٌس القسم                                 منسق المقرر             

 اإلسم: د/.منتصر عبد هللا عواد                  د/ محمد تهامً عفٌفًاإلسم: 

  

 التوقٌع:                                                                   التوقٌع: 

 

   02التارٌخ:    /     /    

 

 


