جامعة بنها
كلٌة الزراعة
توصٌف مقرر البكالورٌوس
مواصفات المقرر :
البرنامج أو البرامج التى ٌقدم من خاللها المقرر :الشعبة عامة -شعبة الهندسة الزراعٌة
المقرر ٌمثل عنصراً رئٌسٌا ً أو ثانوٌا ً بالنسبة للبرامج  :رئٌسى
القسم العلمى المسئول عن البرنامج  :جمٌع االقسام
القسم العلمى المسئول عن تدرٌس المقرر  :األراضً والمٌاه
السنة الدراسٌة  /المستوى  :الفرقه األولً عام  /أولى هندسة زراعٌة
تارٌخ إعتماد توصٌف البرنامج 2010 / / :

( أ ) البٌانات األساسٌة
الكــود  :أراضى 110

العنوان  :طبٌعة وارصاد جوٌة
الساعات المعتمدة  3 :وحدات
المحاضرة ( 2 :اسبوعٌاً)

الدروس العملٌة ( 2 :اسبوعٌاً)

ساعات اإلرشاد األكادٌمى :

المجموع /56 :فصل دراسى

( ب ) البٌانات المهنٌة
 1ـ األهداف العامة للمقرر :
ٌفهم وٌعرف الطالب القوانٌن األساسيٌة لخيواا الميادة – الحيرارة – الضيو – الكهربيا  -التيثثٌرات
الكهربائٌة – الكٌمٌائٌة – أهداف األرصاد الجوٌية الزراعٌية – العناصير الجوٌية وتثثٌرهيا عليى التربية
والنبات – المناخ والطقس والعوامل التى تؤثر علٌهما – طبقات الغيالف الجيوى – حسياب اإلسيتهال
المائى للنبات من واقع بٌانات الرصد الجوى – المنياخ داخيل التربية والعواميل الميؤثرة علٌيه  -وأٌضيا
تزوٌييد الطالييب بمهييارات إسييتخدام أجهييزة األرصيياد  -معرفيية األجهييزة المسييتخدمة فييً عملٌيية قٌيياس
العناصر الجوٌة.

 2ـ النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر :
بنهاٌة هذا المقرر ٌكون الطالب قادر على ان:
أ -المعرفة والفهم
أٌ -1-تعرف على الخصائا األساسٌة للمادة وقوانٌن تدفق الموائع و المرونة و اللزوجة
وتمدد األجسام الصلٌة والسوائل.

1

أٌ -2-عٌن ظاهرة التوتر السطحً للسوائل
أٌ -3-عدد طرق قٌاس العناصر الجوٌة واألجهزة المستخدمة فً القٌاس
أٌ -4-شرح كٌفٌة حساب اإلستهال المائى من بٌانات الرصد الجوى

ب -المهارات الذهنٌة
بٌ -1-ختار أفضل تطبٌقات علً قوانٌن المادة و الحرارة – الكهرٌا  -الضو
بٌ -2-فسر البٌانات المسجلة بثجهزة األرصاد الجوٌة المختلفة
بٌ -3-تنبث بحالة الجو أعتمادا علً بٌانات الرصد الجوى المثخوذة من محطات الرصد
الجوي.
بٌ -4-فرق بٌن اإلستهال المائى والبخر نتح
بٌ -5-قارن بٌن اإلستهال المائى واإلحتٌاجات المائٌة
ج-المهارات
ج أ -المهارات المهنٌة والعملٌة الخاصة بالمقرر
ج أٌ -1قدر الوزن النوعى لالجسام الصلبة
ج أٌ -2قدر الرطوبة النسٌبة ونقطة الندى
ج أٌ -3قدر البعد البؤرى وعجلة الجاذبٌة
ج أ -4البخرنتح الفعلى وجهد البخرنتح
ج أٌ -5قدر اإلستهال المائى واإلحتٌاجات المائٌة للنبات
ج أٌ – 6خطط لتجنب الظواهر الجوٌة المختلفة المفاجئة
ج ب المهارات العامة
ج بٌ -1تواصل مع اآلخرٌن بفاعلٌة
ج بٌ -2تعامل بمهارة مع الحاسب اآللى وشبكة اإلنترنت
ج بٌ -3دٌر العمل وٌنظم الوقت بكفا ة.

 3ـ محتوى المقرر :
عدد الساعات /
األسبوع

محاضرة

الكمٌات الطبٌعٌة والتوتر السطحً للموائع فً حالة
السكون والحركة
المرونة واللزوجة

2

2

2

2

الحرارة وتمدد االجسام الصلبة و السوائل

2

2

الضو
الظواهر الجوٌة وأثرها على النبات – اهداف االرصاد
الجوٌة الزراعٌة – الطقس والمناخ – تركٌب الغالف
الجوى – المناخ داخل التربة
العناصر الجوٌة واهمٌتها من الناحٌة الزراعٌة وأثرها
على التربة والنبات
تقدٌر االحتٌاجات المائٌة للمحصول  -تقدٌر االستهال
المائى للنبات

2

1

-

2

4

-

2

2

-

2

1

-

الموضوع

2

ساعات إرشاد دروس
أكادٌمٌة  /عملٌة

قاعدة أرشمٌدس – الوزن النوعً لالجسام الصلبة
استخدام الخاصة الشعرٌة لتقدٌر التوتر السطحى للسوائل
تقدٌر نقطة انصهار الشمع ومنحنى التبرٌد

2
2
2

-

تقدٌر عجلة الجاذبٌة باستخدام البندول

2

-

1

تقدٌر الرطوبة النسبٌة ونقطة الندى

2

-

1

تقدٌر البعد البؤرى للعدسات المحدبة والمقعرة

2

-

2

تقدٌر معامل االنكسار للسوائل

2

-

1

نبذة مختصرة عن اجهزة االرصاد

2

-

4

األجمالً

56

28

28

-

3
1
1

 4ـ أسالٌب التعلٌم والتعلم:
 4ـ  1ـ محاضرات نظرٌة
 4ـ  2ـ تدرٌبات عملٌة
 4ـ  3ـ زٌارات خارجٌه للمزارع والشركات
 4ـ  4ـ تكلٌفات (اعداد تقارٌر)
 5ـ أسالٌب تقٌٌم الطالب
 5ـ  1ـ امتحانات دورٌة لتقٌٌم المعرفة والفهم و المهارات الذهنٌة
 -2-5امتحانات عملٌة لتقٌٌم المهارات العملٌة
 -3-5امتحان شفوي لتقٌٌم المعرفة والفهم و المهارات العامة والقابلة للنقل
 -4-5امتحان نظري لتقٌٌم المعرفة و الفهم و المهارات الذهنٌة
جدول التقٌٌم :
االتقٌٌم 1

امتحانات دورٌه

األسبوع

13-9-5

التقٌٌم 2

االمتحان العملى

األسبوع

15

التقٌٌم 3

االمتحان الشفهى

األسبوع

15

التقٌٌم 4

االمتحان النظرى

األسبوع

18-16

النسبة المئوٌة لكل تقٌٌم :
امتحان نهاٌة العام  /الفصل الدراسى

% 60

3

اإلمتحان الشفوى

% 10

اإلمتحان العملى

% 15

أعمال السنة  /الفصل الدراسى

% 15
% 100

المجموع
أى تقٌٌم أخر بدون درجات
 6ـ قائمة المراجع
 6ـ  1ـ مذكرات المقرر
محاضرات ٌعدها استاذ المادة
 6ـ  2ـ الكتب الدراسٌة

 يوسف عبدالمجيد فايد ( – )7711الغالف الجوى – دار المعارف – مصر.- Omar, O.A. (1995). Properties of matter. Faculty of Engin. Ain Shams Univ.,
Dar Al-Hakim Press. Pp 144.
- Nelkon, M.B and Parker, N.D. (1999). Advanced level physics, 4 th ed.,
Heinemann press, UK, pp 1014.
 6ـ  3ـ مجالت دورٌة  ،مواقع إنترنت  ..إلخ
www.sciencedirct.com

 7ـ اإلمكانٌات المطلوبة للتعلٌم والتعلم
أدوات التدرٌس (سبورة – بروجٌكتور – أجهزة عرض بٌانات)
كمبٌوتر ملحق بـ Data show
احتٌاجات معملٌة
وسائل مواصالت لنقل الطالب للزٌارات الخارجٌة
ـ تم مناقشة التوصٌف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتارٌخ /
أستاذ المادة  :أ.د /عصمت حسن عطٌة نوفل

/

رئٌس القسم  :أ.د/
التوقٌع :

التوقٌع :
التارٌخ 2011 / 1 / 27 :

4

كليت  /الزراعت

جامعت  /بنها
برنامج :األراضى والمياه

كىد المقرر  :أرض 110

مقرر :طبيعت وارصاد جىيت
مصفىفت المعارف والمهاراث للمقرر الدراصى
المعارف
أ 1أ 2أ3
أ4

المحتىياث الرئيضيت للمقرر

أصبىع
الدراصت

الكمٌات الطبٌعٌة والتوتر السطحً للموائع فً حالة
السكون والحركة
المرونة واللزوجة

3-1

+

5-4

+

7-6
8

الحرارة وتمدد االجسام الصلبة و السوائل
الضو
الظواهر الجوٌة وأثرها على النبات – اهداف
االرصاد الجوٌة الزراعٌة – الطقس والمناخ –
تركٌب الغالف الجوى  -المناخ داخل التربة
العناصر الجوٌة واهمٌتها من الناحٌة الزراعٌة
وأثرها على التربة والنبات
تقدٌر االحتٌاجات المائٌة للمحصول  -تقدٌر
االستهال المائى للنبات
قاعدة أرشمٌدس – الوزن النوعً لالجسام الصلبة
استخدام الخاصة الشعرٌة لتقدٌر التوتر السطحى
للسوائل
تقدٌر نقطة انصهار الشمع ومنحنى التبرٌد

5

تقدٌر عجلة الجاذبٌة باستخدام البندول

6

تقدٌر الرطوبة النسبٌة ونقطة الندى

7

تقدٌر البعد البؤرى للعدسات المحدبة والمقعرة

9-8

تقدٌر معامل االنكسار للسوائل

10

نبذة مختصرة عن اجهزة االرصاد

14-11

+

+

مهاراث مهنيت
مهاراث ذهنيت
ب 1ب 2ب 3ب 4ب 5أ 1أ 2أ 3أ 4أ5
+
+
+
+

+

10-9

+

+

+

11

+

+

+

14-12
3-1

أ6

+

+

+
+

4

أصتاذ المادة أ.د /عصمج حضن عطيت نىفل
التىقيع :

مهاراث عامت
ب3
ب 1ب2

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

رئيش القضم أ.د /حضن حمزة عباس
التىقيع :

+

+

