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 : الزراعةكلية                                        بنها                :جامعة    

 (  إنتقال حراري  ) ررــات مقــمواصف
 

 مواصفات المقرر

 : الهندسة الزراعٌة البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 : رئٌسًعنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 : الهندسة الزراعٌةرنامجالقسم الذي ٌقدم الب

 الهندسة الزراعٌة :القسم الذي ٌقدم المقرر

 ترم ثانى –: الثانٌة السنة الدراسٌة/ المستوى

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

 )أ(  البيانات األساسية
 202 الكود: انتقال حرارى العنوان:

 /ترم56: المجموع   /اسبوع2 العملي:   /اسبوع2  المحاضرة:  ساعات المعتمدة:ال

 )ب(  البٌانات المهنٌة 

 األهداف العامة للمقرر (1

التعرف على المبادالت الحرارٌة واهمٌتها -دراسة صور االنتقال الحرارى بالتوصٌل والحمل واالشعاع وتطبٌقاتهم

 فى التطبٌقات العملٌة

 ة المستهدفة للمقررالنتائج التعليمي (2

 بنهاٌة هذا المقرر ٌكون الطالب قادرا على ان:

 المعرفة والفهم -أ

 ٌعرف القوانٌن التى تحكم انتقال الحرارة. -1-أ 

 فهم نظرٌات عمل المبادالت الحرارٌة.ٌ -2-أ 

 ٌعرف الخواص االشعاعٌة لالجسام. -3-أ 

 المهارات الذهنٌة -ب 

 رارة فى االجسم البسٌطة.ٌشتق معادالت انتقال الح -1-ب 

 ٌشتق معادالت انتقال الحرارة فى االجسم المركبة. -2-ب 

  ٌحدد العالقات بٌن معامالت االنتقال الكلى للحرارة. -3-ب 

 

 المهارات المهنٌة والعملٌة -ج أ

 ٌستخدم الطاقة الشمسٌة فى االغراض الزراعٌة.-1- ج أ 

 والمبادالت الحرارٌة. ٌطبق انتقال الحرارة على االجسام-2- ج أ 

 ٌحسب االحمال المطلوبة للتبرٌد والتسخٌن فى اغراض التحكم البٌئى-3- ج أ 
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 المهارات العامة والقابلة للنقل -ج ب

 ٌستخدم الحاسب االلى فى الحسابات الحرارٌة الخاصة بالعزل الحرارى للمبانى-1- ج ب 

 ٌحترم اخالقٌات المهنة.-2- ج ب 

 المحتويات (3

ت التي تم تدريسها فعليا  الموضوعا  
 عدد 

/االسبوعالساعات  
 محاضرة

ساعات إرشاد 
دروس أكاديمية 

 / عملية

 المحاضرات
  1 2  مقدمة عن طرق انتقال الحرارة

  3 6 انتقال الحرارة بالتوصٌل 
  4 8 انتقال الحرارة بالحمل

  3 6 انتقال الحرارة باالشعاع
  3 6 المبادالت الحراري 

 الجزء العملى
 1  2  التعرف على طرق انتقال الحرارة

 3  6 مسائل على انتقال الحرارة بالتوصٌل 
 4  8 مسائل على انتقال الحرارة بالحمل

 3  6 مسائل على انتقال الحرارة باالشعاع
 3  6 مسائل على المبادالت الحراري 

 14 14 56 األجمالً

 

 أساليب التعليم والتعلم (4

 المحاضرات النظرٌة. -1-

 المحاضرات العملٌة. -4-2

 نماذج التدرٌب. -4-3

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

 أساليب تقييم الطلبة (5

 المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌةلتقٌٌم   دورى اعمال سنة -5-1

 المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌةلتقٌٌم   امتحان شفوى    -5-2

 المهارات الذهنٌة والعملٌةالمعرفة والفهم ولتقٌٌم   امتحان عملى    -5-3

 المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌة والعملٌةلتقٌٌم   امتحان نظرى نهائى -5-4

 جدول التقييم

 12، 8، 4األسبوع   مرات 3دورى  1التقٌٌم 

 15األسبوع   شفوى          2التقٌٌم 

 15األسبوع   عملى          3التقٌٌم 

 18-16األسبوع   نظرى         4التقٌٌم 
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 الوزن النسبي لكل تقييم

 %11 امتحان نصف السنة/الفصل

 %61 امتحان آخر السنة/الفصل

 %11 االمتحان الشفوي

 %15 االمتحان العملً

 %5 أعمال السنة/الفصل

 % أنواع التقٌٌم األخرى

 %111 المجموع

 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 قائمة المراجع (6

 مذكرات المقرر -6-1

 رة.محاضرات فى انتقال الحرا

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

 ( بنفس لغة التدرٌس  - الكتب الضرورٌة )الكتب الدراسٌة المقررة -6-2

 ، الدار العربٌة للنشر والتوزٌع. 1181انتقال الحرارة ، كالٌكار واخرون ، 

 

 كتب مقترحة -6-3

Incropera, F. P. and D. Dewitt (1990). Introduction to heat transfer. Second Edition. John 

Wiley and Sons Inc. 

 

 مجالت دورٌة، مواقع إنترنت، إلخ -6-4

 المجلة المصرٌة للهندسة الزراعٌة

www.ASAE.com 

 

 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم (7

 جهاز حاسب الى

 (Data show)جهاز عرض البٌانات 

 رئيس القسم                                                      المقررمنسق 
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