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  : الزراعة بمشتهركلية    بنها                : جامعة

 (  تحليل نظم  ) ررــات مقــمواصف
 

 مواصفات المقرر

 : الهندسة الزراعٌةالبرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 : اختٌارىعنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 : الهندسة الزراعٌةالقسم الذي ٌقدم البرنامج

 : الهندسة الزراعٌةي ٌقدم المقررالقسم الذ

 ترم ثانى –: الثالثة السنة الدراسٌة/ المستوى

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

 )أ(  البيانات األساسية 
  312الكود: تحليل نظم  العنوان:

 /ترم56: المجموع   /اسبوع2 العملي:   ع/اسبو2  المحاضرة:  الساعات المعتمدة:

 )ب(  البٌانات المهنٌة 

 األهداف العامة للمقرر (1
دراسهة النمهو و وننواعهه  -التعهرف علهي المهد وت والم رجهات –التعرف علي النظام ومكوناته ومتغيراتهه وننواعهها 

 معه و العوقة بين النظام والنمو و    لوطرق بناءه وطرق التعام

 

 تعليمية المستهدفة للمقررالنتائج ال (2
 ٌإنتهاء هذا المقرر ٌكون الطالب قادرا على ان:

 المعرفة والفهم -أ

 ٌتعرف على النظام ومكوناته. -1-أ 

 ٌفهم المدخالت وعالقاتها بالمخرجات والسالسل الزمنٌة لتداول البٌانات. -2-أ 

 ة الحكم على            دقتها.ٌتعرف على طرق بناء النماذج وانواعها والتعامل معها وكٌفٌ -3-أ 

 المهارات الذهنٌة -ب

 ٌصٌغ المعادالت الدخال البٌانات وعالقتها بالمخرجات . -1-ب 

 ٌحسب المتوسط المتحرك والوزنى. -2-ب 

  . ٌحدد العالقة بٌن النموذج والنظام. -3-ب 

 المهارات المهنٌة والعملٌة -ج أ

 ٌستخدام الكمبٌوتر فى بناء النظام.-1-ج أ 

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ج ب

 ٌعمل فى مجموعات. -1- ج ب 

 .ٌحل المشكالت بطرٌقة فعالة -2- ج ب 
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 المحتويات (3

 الموضوعات التي تم تدريسها فعليا  
 عدد 

/االسبوعالساعات  
 محاضرة

ساعات إرشاد 
دروس نكاديمية 

 / عملية

 المحاضرات
 2  4 النظام ومكوناته ومتغٌراتهمقدمة عن 

 3  6 المدخالت والمخرجات فً النظام 
 3  6 النموذج وأنواعه وطرق بناءه

 3  6 مع النموذج لطرق التعام
 3  6 العالقة بٌن النموذج والنظام

 الجزء العملى
 2  4 النظام ومكوناته ومتغٌراتهالتعرف علً 

 3  6 تطبٌقات علً المدخالت والمخرجات فً النظام
 3  6 تطبٌقات علً أنواع النماذج

 3  6 مع النموذج لطرق التعام تطبٌقات علً 
 3  6 عالقة النموذج والنظام  تطبٌقات علً 

 14 14 56 األجمالً

 

 نساليب التعليم والتعلم (4

 المحاضرات النظرٌة. -1-

 المحاضرات العملٌة. -4-2

 نماذج التدرٌب. -4-3

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

 نساليب تقييم الطلبة (5

 المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌةلتقٌٌم   دورى اعمال سنة -5-1

 المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌةلتقٌٌم   امتحان شفوى    -5-2

 المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌة والعملٌةلتقٌٌم   امتحان عملى    -5-3

 عملٌةالمعرفة والفهم والمهارات الذهنٌة واللتقٌٌم   امتحان نظرى نهائى -5-4

 جدول التقييم

 12، 8، 4األسبوع   مرات 3دورى  1التقٌٌم 

 15األسبوع   شفوى          2التقٌٌم 

 15األسبوع   عملى          3التقٌٌم 

 15األسبوع   نظرى         4التقٌٌم 

 الوزن النسبي لكل تقييم

 % امتحان نصف السنة/الفصل

 %66 امتحان آخر السنة/الفصل
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 %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

 محاضرات فى تحلٌل النظم.

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

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

 ( بنفس لغة التدرٌس  - لكتب الضرورٌة )الكتب الدراسٌة المقررةا -6-2

 التصمٌم الهندسى لالنظمة )نماذج وطرق(

 طرق عملٌات البحوث

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

 

 كتب مقترحة -6-3
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 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم (7

 جهاز حاسب الى

 (Data show)جهاز عرض البٌانات 

 رئيس القسم                                                      المقررمنسق 

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

 التوقيع:                                                              التوقيع:

  2002التاريخ:  /   / 


