كلية :الزراعة

جامعة :بنها

مواصفــات مقــرر ( مساحة مستوية )
مواصفات المقرر
البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر :المساحة المستوٌة
عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج :رئٌسً
القسم الذي ٌقدم البرنامج :الهندسة الزراعٌة
القسم الذي ٌقدم المقرر :الهندسة الزراعٌة
السنة الدراسٌة /المستوى :الثانٌة  /االول
تارٌخ اعتماد المواصفات.................................................................:

(أ) البيانات األساسية
العنوان :المساحة المستوية
الساعات المعتمدة:

الكود :هـ ز ()207

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

)1

األهداف العامة للمقرر
تعرٌف الطالب باالسالٌب العامة لعلم المساحة.دراسة الخرائط المساحٌة واالجهزة المستخدمة فى تقدٌرها وكذلك طرق تقسٌم االراضى وطرق عمل المٌزانٌاتالمختلفة.
اكساب الطالب مهارة رسم الخرائط وقراءتها وكذلك مهارة اٌتخدام االجهزة المساحٌة وطرق اجراء المٌزانٌاتعملٌا.
 )2النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر
ٌكون الطالب فً نهاٌة دراسة المقرر قادرا علً أن:
أ -المعرفة والفهم
أٌ-1-تعرف على ادوات القٌاس الطولى وطرق تقدٌر مقاٌٌس الرسم للخرائط.
أٌ-2-تعرف على طرق رفع االراضى وتقدٌر المساحات.
أٌ-3-تعرف على االنواع المختلفة للمٌزانٌات.
ب -المهارات الذهنٌة
بٌ-1-ختار الطرق المثلى الٌجاد بعد فى الطبٌعة.
بٌ -2-ختار مقٌاس الرسم المناسب لرسم الخرائط المساحٌة.
بٌ-3-ستخدم المعادالت المناسبة لحساب مسطحات االراضى.
ج أ -المهارات المهنٌة والعملٌة
ج أ ٌ-1-ستخدم اجهزة الرفع المساحى.
ج أ ٌ-2-رسم وقراءة الخرائط المساحٌة.
1

ج أ ٌ-3-ستخدم اجهزة .
ج ب -المهارات العامة والقابلة للنقل
ج ب ٌ-1-عمل فى مجموعات.
ج ب ٌ-2-ستخدم الحاسب االلى وشبكة االنترنت.
ج ب ٌ-3-حدد موقع منطقة ما على الخرٌطة .
)3

المحتويات

عدد
الساعات/االسبوع

الموضوعات التي تم تدريسها فعليا

محاضرة

ساعات إرشاد
دروس أكاديمية
 /عملية

المحاضرات

استخدام ادوات القياس فى الموقع
الخرائط المساحية واستخدام االجهزة المساحية
تقسيم االراضى وحساب مسطحات االراضى
انواع الميزانيات (طولية وعرضية وشبكية)
تسوية االراضى للرى
التسوية باستخدام اشعة الليزر
المساحة بالتيودوليت

4
4
4
6
2
2
4

الجزء العملى
وحدات القٌاس المستعملة فى المساحة
تطبٌقات على استعمال الجنزٌر واالدوات المساحٌة
رفع قطعة ارض باالدوات المساحٌة
مقٌاس الرسم للخراط المساحٌة
المساحة بالبوصلة المنشورٌة
حساب مسطحات االراضى
انواع المٌزانٌات (طولٌة – عرضٌة – شبكٌة)
التسوٌة باستخدام اشعة اللٌزر
رفع منطقة باستخدام التٌودولٌت

2
4
2
2
2
4
8
2
2

األجمالً
)4

1
2
1
1
1
2
4
1
1
56

أساليب التعليم والتعلم
 -1-4محاضرات نظرٌة
 -2-4محاضرات عملٌة
 -3-4زٌارات مبدئٌة
 -4-4عمل تقارٌر

)5

2
2
2
3
1
1
2

أساليب تقييم الطلبة
 -1-5تقارٌر اسبوعٌة لتقٌٌم معرفة وفهم ومهارات.
 -3-5امتحان عملى لتقٌٌم معرفة وفهم ومهارات عملٌة.
 -4-5امتحان شفوى لتقٌٌم معرفة وفهم ومهارات عامة.
 -5-5امتحان نظرى لتقٌٌم معرفة وفهم ومهارات عامة.

2

14

14

جدول التقييم
التقٌٌم  1تقارٌر اسبوعٌة األسبوع .14 - 1
التقٌٌم  2امتحان نصف ترم األسبوع 7
التقٌٌم  3عملى األسبوع .15
التقٌٌم  4شفوى األسبوع .15
التقٌٌم  5نظرى األسبوع .18 – 16
الوزن النسبي لكل تقييم
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
مذكرة من اعداد اعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم
 -2-6الكتب الضرورٌة (الكتب الدراسٌة المقررة  -بنفس لغة التدرٌس)
المساحة التفصٌلٌة والطبوغرافٌة (جزء اول  +جزء ثانى)  2666اعضاء هٌئة التدرٌس كلٌة الهندسة جامعة
االسكندرٌة
 -3-6كتب مقترحة
ال ٌوجد
 -4-6مجالت دورٌة ،مواقع إنترنت ،إلخ
المجلة المصرٌة للهندسة الزراعٌة
المجلة االمرٌكٌة للهندسة الزراعٌة
www.ASABE.org

)7

اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم
قاعة تدرٌس
اجهوة مساحٌة

3

Data Show

منسق مقرر
اإلسم :أ.د /.منتصر عبد هللا عواد
التوقيع:

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

التاريخ2002 / / :
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