
 

1 
 

             الزراعة بمشتهركلية               بنها        جامعة 

 (  أجهزة القياس  ) ررــاث مقــمواصف
 

 مواصفات المقرر

 : الهندسة الزراعٌة البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 : رئٌسًعنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 عٌة: الهندسة الزراالقسم الذي ٌقدم البرنامج

 الهندسة الزراعٌة :القسم الذي ٌقدم المقرر

 ترم اول –: الثالثة السنة الدراسٌة/ المستوى

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

 )أ(  البياناث األساسيت
 (202)ه.ز  الكود: اجهزة قياس وتحكم العنوان:

 /ترم56: المجموع   /اسبوع2 العملي:   /اسبوع2  المحاضرة:  مدة:الساعات المعت

 )ب(  البٌانات المهنٌة 

 األهداف العامة للمقرر (1

دراسة الخصائص واالشتراطات العامة للقٌاسات االستاتٌكٌة والدٌنامٌكٌة والتعرف على اجهزة القٌاس المختلفة ، 

 ، واٌضا ٌتعرف على امثلة للتحكم االوتوماتٌكى.وٌكتسب الطالب مهارات القٌاس بها ومشاكل تشغٌلها 

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر (2

 بنهاٌة هذا المقرر ٌكون الطالب قادرا على أن :

 المعرفة والفهم -أ

 ٌعرف الخصائص واالشتراطات العامة للقٌاسات االستاتٌكٌة والدٌنامٌكٌة. -1-أ 

 لفة.ٌفهم نظرٌات عمل اجهزة القٌاس المخت -2-أ 

 ٌلم بنظم التحكم التلقائى. -3-أ 

 المهارات الذهنٌة -ب 

 ٌعاٌر اجهزة القٌاس. -1-ب 

 ٌصٌغ المعادالت الرٌاضٌة فى صٌاغة وتعدٌل قراءات االجهزة. -2-ب 

 ٌحدد العالقات القٌاسات المختلفة. -3-ب 

 المهارات المهنٌة والعملٌة -ج أ

 لشمسى.ٌقٌس الحرارة والرطوبة واالشعاع ا-1- ج أ 

 ٌقٌس الضغوط واالهتزازات والسرعة والعجلة. -2- ج أ 

 ٌجرى صٌانة اجهزة القٌاس واصالح اعطالها -3- ج أ 
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 المهارات العامة والقابلة للنقل -ج ب

 ٌربط اجهزة القٌاس بالحاسب االلى  -1- ج ب 

 رق تشغٌلها.الحصول على المعلومات المتعلقة باجهزة القٌاس وطٌستخدم االنترت فى  -2- ج ب 

 المحتويات (3

 الموضوعات التي تم تدريسها فعليا  
 عدد 

/االسبوعالساعات  
 محاضرة

ساعات إرشاد 
دروس أكاديمية 

 / عملية

 المحاضرات
دراسة الخصائص واالشتراطات العامة للقٌاسات االستاتٌكٌة 

 والدٌنامٌكٌة
2 1  

  3 6 اجهزة القٌاس البٌئٌة 
  3 6 اجهزة القٌاس المٌكانٌكٌة

  3 6 اجهزة قٌاس التربة
  3 6 اجهزة القٌاس الهٌدرولٌكٌة 

  1 2 نظم التحكم االتوماتٌكى
 الجزء العملى

دراسة الخصائص واالشتراطات العامة للقٌاسات االستاتٌكٌة 
 والدٌنامٌكٌة

2  1 

 3  6 تطبٌقات على اجهزة القٌاس البٌئٌة 
 3  6 تطبٌقات على اجهزة القٌاس المٌكانٌكٌة

 3  6 تطبٌقات على اجهزة قٌاس التربة
 3  6 تطبٌقات على اجهزة القٌاس الهٌدرولٌكٌة 

 1  2 نظم التحكم االتوناتٌكىتطبٌقات على 

 14 14 56 األجمالً

 

 أساليب التعليم والتعلم (4

 المحاضرات النظرٌة. -1-

 المحاضرات العملٌة. -4-2

 الفروض االسبوعٌة. -4-3

 ٌةنماذج تدرٌب -4-4

 أساليب 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

 لفهم والمهارات الذهنٌة والعملٌةالمعرفة والتقٌٌم   امتحان نظرى نهائى -5-4

 جدول التقييم

 12، 8، 4األسبوع   مرات 3دورى  1التقٌٌم 

 15األسبوع   شفوى          2التقٌٌم 

 15األسبوع   عملى          3التقٌٌم 
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 16األسبوع   نظرى         4التقٌٌم 

 الوزن النسبي لكل تقييم

 %66 امتحان آخر السنة/الفصل

 %16 ياالمتحان الشفو

 %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 اجهزة القٌاس والتحكم.

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

 ( بنفس لغة التدرٌس  - رةالكتب الضرورٌة )الكتب الدراسٌة المقر -6-2

 (. اجهزة قٌاس وتحكم.2668العوضى. م. ن. )

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

 كتب مقترحة -6-3

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

 مجالت دورٌة، مواقع إنترنت، إلخ -6-4

 المجلة المصرٌة للهندسة الزراعٌة

 المجلة االمرٌكٌة للهندسة الزراعٌة

 والتعلماإلمكانات المطلوبة للتعليم  (7

 جهاز حاسب الى

 (Data show)جهاز عرض البٌانات 

 رئيس القسم                                                      المقررمنسق 

  ----------------------اإلسم: أ.د.                 نبيل العوضىاإلسم: أ.د.
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