مواصفــات مقــرر ( بكالوريوس  +دراسات عليا )
كلية الزراعة بمشتهر

جامعة بنها

قسم الهندسة الزراعية

مواصفات المقرر
البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر :الهندسة الزراعٌة
عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج :رئٌسً
القسم الذي ٌقدم البرنامج :الهندسة الزراعٌة
القسم الذي ٌقدم المقرر :الهندسة الزراعٌة
السنة الدراسٌة /المستوى :األولى  -ترم ثانى
تارٌخ اعتماد المواصفات.................................................................:

العنوان :الدٌنامٌكا الحرارٌة

(أ) البيانات األساسية

الكود :هـ .ز ()801

الساعات المعتمدة :المحاضرة/2 :اسبوع العملي/2 :اسبوع المجموع/56 :ترم
(ب) البٌانات المهنٌة
األهداف العامة للمقرر
التعرف علً قوانٌن الدٌنامٌكا الحرارٌة وقوانٌن الغازات وإجراءات الغازات والخرٌطة السٌكرومترٌة والدورات
الحرارٌة ودورات التبرٌد
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النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر
بإنتهاء هذا المقرر ٌكون الطالب قادرا على ان :
أ  -المعرفة والفهم
أ ٌ -1-عرف علً القانون األول والثانى للدٌنامٌكا الحرارٌة.
أ ٌ -2-عرف قوانٌن الغازات والخرٌطة السٌكرومترٌة.
أ ٌ -3-فهم دورات التبرٌد.
ب -المهارات الذهنٌة
بٌ -1-حدد تطبٌقات الرٌاضٌات فى اجراءات الغازات المثالٌة.
بٌ - 2-حدد كٌفٌة استخدام الخرٌطة السٌكرومٌترٌة.
بٌ.- 3-حسب معدل وكفاءة دورة اوتو ودٌزل المثالٌة

ج أ -المهارات المهنٌة والعملٌة
ج أ ٌ1-جرى تحارب على الظواهر الحرارٌة وتفسٌر نتائجها.
ج أ ٌ -2-تعامل مع المبردات وكٌفٌة مالحظة سلوكها ومعرفة مشاكلها
ج ب -المهارات العامة والقابلة للنقل
ج ب ٌ- 1-ستخدم الحاسب فى صٌاغة معادالت الخرٌطة السٌكرومترٌة لحساب خصائص مخلٌط الغازات
المستخدمة فى اغراض التصنٌع المختلفة
ج ب ٌ - 2-عمل فى فرٌق.
1

الموضوع

عدد ساعات
األسبوع

محاضرات

1
2
3
2
3
3

2
4
6
24
6
6

1
2
1
3
1
3
3
56

14

أ -الجزء النظرى
مسائل علً الشغل والحرارة
تطبٌقات علً القانون األول للدٌنامٌكا الحرارٌة
تطبٌقات علً القانون الثانً للدٌنامٌكا الحرارٌة
مسائل علً قوانٌن الغازات واإلجراءات
تطبٌقات علً الخرٌطة السٌكرومترٌة وتطبٌقاتها
تطبٌقات علً الدورات الحرارٌة و دورة التبرٌد
ب -الجزء العملى
الشغل والحرارة
القانون األول للدٌنامٌكا الحرارٌة
القانون الثانً للدٌنامٌكا الحرارٌة
قوانٌن الغازات و اإلجراءات الحرارٌة
الخرٌطة السٌكرومترٌة وتطبٌقاتها
الدورات الحرارٌة
دورة التبرٌد
إجمالً عدد الساعات

)3

المحتويات
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أساليب التعليم والتعلم
 - 1المحاضرات النظرٌة. - 2-4المحاضرات العملٌة.
 - 3-4نماذج التدرٌب.
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أساليب تقييم الطلبة
 - 1-5دورى اعمال سنة لتقٌٌم المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌة
 - 2-5امتحان شفوى

لتقٌٌم المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌة

 - 3-5امتحان عملى

لتقٌٌم المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌة والعملٌة

 - 4-5امتحان نظرى نهائى لتقٌٌم المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌة والعملٌة
جدول التقييم
التقٌٌم  1دورى  3مرات األسبوع 12 ،8 ،4
التقٌٌم  2شفوى

األسبوع 15
2

ساعات إرشاد دروس
أكاديمية  /عملية

2
4
2
6
2
6
6
14

التقٌٌم  3عملى

األسبوع 15

التقٌٌم  4نظرى

األسبوع 18-16

الوزن النسبي لكل تقييم
امتحان نصف السنة/الفصل

%0

امتحان آخر السنة/الفصل

%60

االمتحان الشفوي

%10

االمتحان العملً

%15

أعمال السنة/الفصل

%15

أنواع التقٌٌم األخرى
المجموع

%
%100

أي تقٌٌم تكوٌنً بحت
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قائمة المراجع
 - 1-6مذكرات المقرر
محاضرات فى الدٌنامٌكا الحرارٌة.
............................................
 - 2-6الكتب الضرورٌة (الكتب الدراسٌة المقررة  -بنفس لغة التدرٌس)
مقدمة فى الدٌنامٌكا الحرارٌة  ،فان واٌلن  ،سونتاجWiley PUB. . 11 .
..................... ................................
 - 3-6كتب مقترحة
الدٌنامٌكا الحرارٌة من سلسلة شوم مترجم
 - 4-6مجالت دورٌة ،مواقع إنترنت ،إلخ
المجلة المصرٌة للهندسة الزراعٌة
www.ASAE. com
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اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم
جهاز حاسب الى

جهاز عرض البٌانات )(Data show
خرائط سٌكرومترٌة وجداول للبخار
منسق المقرر

رئيس القسم
اإلسم :أ.د.منتصر عبد هللا عواد

اإلسم :أ.د.عادل حامد بهنساوى
التوقيع:
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