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: الزراعة كلٌة                                        بنها                :جامعة    

 (1: ورش )ررــاث مقــمىاصف

 مواصفات المقرر

 الهندسة الزراعٌة: البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 رئٌسً: عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 سة الزراعٌةالهند: القسم الذي ٌقدم البرنامج

 الهندسة الزراعٌة: القسم الذي ٌقدم المقرر

 فصل دراسً أول /الفرقة الثانٌة: السنة الدراسٌة/ المستوى

  02/    /       :تارٌخ اعتماد المواصفات

 )أ(  البياناث األساسيت 

  (203هـ.ز) الكىد:    (1ورش ) العنىان:

  ساعت 44 الساعاث المعتمدة:

 /فصل دراسي44:  المجمىع  /أسبىع4 العملي:   /أسبىع2 المحاضرة:

 المهنيت )ب( البياناث

 :األهداف العامة للمقرر -1
 تعرٌف الطالب بآالت الورش وأجهزة القٌاس التً تستخدم فٌها  -1

 دراسة خواص المواد الهندسٌة وكذلك دراسة المعالجات الحرارٌة لها. -2

 ٌات الوصل والقطع باستخدام آالت الورش المختلفة.التدرٌب على عملٌات تشكٌل المعادن وعمل -3

 :النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر -0

 المعرفة والفهم -أ
 ٌكون الطالب بعد دراسة المقرر قادرا على أن:

 ى آالت الورش وأجهزة القٌاس.ٌتعرف عل -1-أ

 والكٌمائٌة للمواد الهندسٌة.ٌلم بالخواص الطبٌعٌة والمٌكانٌكٌة  -2-أ

 ٌعرف األسس العامة لعملٌات تشكٌل المواد الهندسٌة. -3-أ

 المهارات الذهنٌة -ب
 ٌختار المواد الهندسٌة المناسبة لشغلة ما من خالل مواصفاتها القٌاسٌة. -1-ب

 ٌحدد الخطوات العملٌة الالزمة لتنفٌذ شغلة -2-ب

 تشغٌلٌختار معدة الورشة التً ٌحقق استخدامها تقلٌل تكالٌف ال -3-ب

 المهارات المهنٌة والعملٌة -ج أ
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 ٌتعامل مع آالت الورش المختلفة 1-ج أ 

 ٌقرأ الرسوم الهندسٌة التنفٌذٌة 2-ج أ 

 نماذج عملٌة باستخدام آالت الورش المختلفة ٌنفذ 3-ج أ 

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

 الفنٌٌن داخل الورشة ٌتواصل مع 2-ج ب 

 ٌتطلع إلى أحدث التقنٌات فً مجال الورش من خالل شبكة اإلنترنت 3-ج ب 

ـ محتوى المقرر : 3  

 الموضوعات التً تم تدرٌسها فعلٌا  
 عدد 

/االسبوعالساعات  
 محاضرة

ساعات إرشاد 
دروس أكادٌمٌة 

 / عملٌة

 المحاضرات

  1 2 المزرعةاالعتبارات العامة إلنشاء ورشة 

  1 2 آالت الورش

  1 2 أجهزة القٌاس فى الورش

  1 2 خصائص المواد الهندسٌة

  1 2 المعالجات الحرارٌة للمواد الهندسٌة

  2 4 عملٌات السباكة

  2 4 عملٌات تشكٌل المعادن

  2 4 عملٌات الوصل

  1 2 عملٌات القطع

  2 4 تنفٌذ نماذج عملٌة داخل الورشة على العملٌات السابقة

 الجزء العملى

 1  4 المزرعةاالعتبارات العامة إلنشاء تطبٌقات عملٌة على 

 1  4 آالت الورشتطبٌقات عملٌة على 

 1  4 أجهزة القٌاس فى الورشتطبٌقات عملٌة على 

 1  4 خصائص المواد الهندسٌةتطبٌقات عملٌة على 

 1  4 المعالجات الحرارٌة للمواد الهندسٌةتطبٌقات عملٌة على 

 1  4 عملٌات السباكةتطبٌقات عملٌة على 

 2  8 عملٌات تشكٌل المعادنتطبٌقات عملٌة على 

 2  8 عملٌات الوصلتطبٌقات عملٌة على 

 2  8 عملٌات القطعتطبٌقات عملٌة على 

تنفٌذ نماذج عملٌة داخل الورشة على تطبٌقات عملٌة على 

 العملٌات السابقة

8  2 

 14 14 84 األجمالً
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ـ أساليب التعليم والتعلم : 4  

 محاضرات نظرٌة -4-1

 محاضرات عملٌة  -4-2

 زٌارات حقلٌة -4-3

 عمل تقارٌر -4-4

ـ أساليب تقييم الطالب  5  

 .معرفة وفهم ومهاراتلتقٌٌم   تقارٌر أسبوعٌة -5-1

 .معرفة وفهم ومهارات عملٌةلتقٌٌم   امتحان عملً -5-2

 .معرفة وفهم ومهارات ذهنٌةقٌٌم لت  امتحان شفوي -5-3

 .معرفة وفهم ومهاراتلتقٌٌم   امتحان نظري -5-4

 جدول التقٌٌم

 .14 - 1األسبوع   تقارٌر أسبوعٌة 1التقٌٌم 

 .15األسبوع   امتحان عملً 2التقٌٌم 

 .15األسبوع   امتحان شفوي 3التقٌٌم 

 .16األسبوع   امتحان نظري 4التقٌٌم 

 نسب التقٌٌم 
 %66 متحان آخر السنة/الفصلا

 %16 االمتحان الشفوي

 %15 االمتحان العملً

 %15 أعمال السنة/الفصل

 %     أنواع التقٌٌم األخرى

  %166 المجموع

 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت
 

 

قائمة المراجع -6  

 كرةذم -6-1
 مذكرة من إعداد أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم -( 1)ورش ال

 ( بنفس لغة التدرٌس  - رٌة )الكتب الدراسٌة المقررةالكتب الضرو -6-2

 ار العربٌة للنشرالد -(1995عبد اللطٌف وأخرون ) -تكنولوجٌا االنتاج وأعمال الورش 
 كتب مقترحة -6-3

 دار الكتب العلمٌة للنشر والتوزٌع. -(2666عباس وإبراهٌم ) -تكنولوجٌا االنتاج والتصنٌع 
 إنترنت، إلخمجالت دورٌة، مواقع  -6-4

 المجلة المصرٌة للهندسة الزراعٌة
Transactions of ASABE 

WWW.ASABE.org 
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اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم -7  

 شرائط وأفال م تسجٌلٌة واسطوانات مدمجة - ورشة مجهزة - Data Show - قاعة تدرٌس
 

 رئٌس القسم                                                    المقررمنسق            

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

  

 التوقٌع:                                                                   التوقٌع: 

  02     /    /    التارٌخ: 

 


