كلية الزراعة بمشتهر

جامعة بنها

مواصفــات مقــرر ( كهرباء الريف )
مواصفات المقرر
البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر :الهندسة الزراعٌة
عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج :اختٌارى
القسم الذي ٌقدم البرنامج :الهندسة الزراعٌة
القسم الذي ٌقدم المقرر :الهندسة الزراعٌة
السنة الدراسٌة /المستوى :الرابعة – ترم اول
تارٌخ اعتماد المواصفات.................................................................:

(أ) البيانات األساسية
العنوان :كهربة الرٌف

الكود:

444

الساعات المعتمدة :المحاضرة/2 :اسبوع العملي/2 :اسبوع المجموع/56 :ترم
(ب) البٌانات المهنٌة
)4

األهداف العامة للمقرر
دراسة االساسٌات والعالقات الرٌاضٌة فى كهربة الرٌف  ،ونظم تخطٌط وتوزٌع الكهرباء فى المزرعة  ،وكٌفٌة
حساب االحمال الكهربٌة واختٌار مراكز التوزٌع وطرق نقل الطاقة المختلفة
 )2النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر
أ -المعرفة والفهم
أٌ -1-تعرف على االساسٌات والعالقات الرٌاضٌة فى كهربة الرٌف.
أٌ -2-لم بنظم تخطٌط وتوزٌع الكهرباء فى المزرعة.
أٌ -3-فهم طرق واسالٌب نقل الطاقة فى المزرعة.
ب -المهارات الذهنٌة
بٌ-1-حسب االحمال الكهربٌة.
بٌ -2-قارن بٌن نظم توزٌع الكهرباء المختلفة.
بٌ -3-حدد مراكز التوزٌع
ج أ -المهارات المهنٌة والعملٌة
ج أ ٌ-1-تدرب على حسابات االحمال الكهربٌة.
ج أ ٌ -2-حل مشاكل المتعلقة بمد االسالك وتوزٌع االحمال
ج أ ٌ -3-ختبر نقاط التوزٌع

1

ج ب -المهارات العامة والقابلة للنقل
ج ب ٌ -1-عمل بروح الفرٌق
ج ب ٌ -2-دٌر فرق العمل بكفاءة
)3

المحتويات

الموضوعات التي تم تدريسها فعليا

عدد
الساعات/االسبوع

محاضرة

6
6
4
4
8

3
3
2
2
4

6
6
4
4
8
56

14

المحاضرات
العالقات الرٌاضٌة فى كهربة الرٌف
التٌار الثالثى ونظم التوزٌع
االحمال ومراكز التوزٌع
خصائص االسالك وطرق نقل الطاقة
تطبٌقات استخدام الكهرباء فى المجال الزراعى
الجزء العملى
تطبٌقات على العالقات الرٌاضٌة فى كهربة الرٌف
دراسة التٌار الثالثى ونظم التوزٌع
حساب االحمال وتحدٌد مراكز التوزٌع
تطبٌقات على طرق نقل الطاقة
تطبٌقات استخدام الكهرباء فى المجال الزراعى

األجمالً
)4

أساليب التعليم والتعلم
 -1المحاضرات النظرٌة. -2-4المحاضرات العملٌة.
 -3-4نماذج التدرٌب.
.............. ................................ -4-4

)5

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

التقٌٌم  3عملى

األسبوع 15

التقٌٌم  4نظرى

األسبوع 18-16

2

ساعات إرشاد
دروس أكاديمية
 /عملية

3
3
2
2
4
14

الوزن النسبي لكل تقييم
%

امتحان نصف السنة/الفصل
امتحان آخر السنة/الفصل

%66

االمتحان الشفوي

%16

االمتحان العملً

%15

أعمال السنة/الفصل

%15

أنواع التقٌٌم األخرى
المجموع

%
%166

أي تقٌٌم تكوٌنً بحت
)6

قائمة المراجع
 -1-6مذكرات المقرر
محاضرات فى كهربة الرٌف
............................................
 -2-6الكتب الضرورٌة (الكتب الدراسٌة المقررة  -بنفس لغة التدرٌس)
...........................................
 -3-6كتب مقترحة
..................... ................................
.............................................
 -4-6مجالت دورٌة ،مواقع إنترنت ،إلخ
المجلة المصرٌة للهندسة الزراعٌة
www.ASAE.com
...........................................

)7

اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم
جهاز حاسب الى

جهاز عرض البٌانات )(Data show
...........................................
منسق المقرر

رئيس القسم

اإلسم :د .عادل بهنساوى
التوقيع:

اإلسم :أ.د.منتصر عبدهللا عواد
التوقيع:

3

التاريخ2002 / / :

4

