كلٌة :الزراعة بمشتهر

جامعة  :بنها

مواصفــات مقــرر ( ميكنة تدوير المخلفات )
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 :الثالثة – ترم ثانى
تارٌخ اعتماد المواصفات.................................................................:

(أ) البيانات األساسية
العنوان :مٌكنة المخلفات الزراعٌة

الكود306 :

الساعات المعتمدة :المحاضرة/2 :اسبوع العملً/2 :اسبوع المجموع/56 :ترم
(ب) البٌانات المهنٌة
 )1األهداف العامة للمقرر
التعرف علً كمٌة المخلفات الزراعٌة وأنواعها وكٌفٌة التعامل معها و االستخدامات الزراعٌة لها (سماد عضوي –
سٌالج -إنتاج الغاز الحٌوي -المبانً )
)2النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر
بإنتهاء هذا المقرر ٌكون الطالب قادرا على ان:
أ -المعرفة والفهم
أٌ -1-عرف على كمٌة المخلفات وانواعها.
أٌ -2-فهم االستخدامات الزراعٌة للمخلفات.
أٌ -3-تعرف على المعدات الالزمة الستغاللها.
ب -المهارات الذهنٌة
بٌ -1-حسب كمٌة المخلفات الزراعٌة المطلوبة.
بٌ -2-حسب حجم الغاز الحٌوى.

ج أ -المهارات المهنٌة والعملٌة
ج أ ٌ-1-تعامل مٌكانٌكٌا مع المخلفات.
ج أ ٌ -2-ستخدم االالت المستخدمة فى هذه العملٌات.

1

ج ب -المهارات العامة والقابلة للنقل
ج ب ٌ -1-عمل بأقل إشراف أو فى مجموعات.
ج ب ٌ.-2-حترم اخالقٌات المهنة.
)3

المحتوٌات

عدد
الساعات/االسبوع

الموضوعات التً تم تدرٌسها فعلٌا
المحاضرات
مقدمة عن المخلفات الزراعٌة وكمٌاتها و أنواعها
االستخدامات الزراعٌة للمخلفات
إنتاج الغاز الحٌوي (البٌوجاز)
إنتاج السماد العضوي (الكمبوست)
السٌالج
استخدام المخلفات الزراعٌة فً المبانً
الجزء العملى
التعرف علً المخلفات الزراعٌة وأنواعها
تطبٌقات علً االستخدامات الزراعٌة
تطبٌقات علً إنتاج الغاز الحٌوي
تطبٌقات علً السماد العضوي
تطبٌقات علً السٌالج
تطبٌقات علً استخدام المخلفات الزراعٌة فً المبانً

4
4
6
6
4
4

2
2
3
3
2
2

4
4
6
6
4
4

2
2
3
3
2
2

األجمالً
)4

56
أسالٌب التعلٌم والتعلم
 -1-4المحاضرات النظرٌة.
 -2-4المحاضرات العملٌة.
 -3-4نماذج التدرٌب.
.............. ................................ -4-4

)5

أسالٌب تقٌٌم 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 التقٌٌم
التقٌٌم  1دورى  3مرات األسبوع 12 ،8 ،4
التقٌٌم  2شفوى

األسبوع 15

التقٌٌم  3عملى

األسبوع 15

2

محاضرة

ساعات إرشاد
دروس أكادٌمٌة
 /عملٌة

14

14

التقٌٌم  4نظرى

األسبوع 18-16

الوزن النسبً لكل تقٌٌم
%

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
مخاضرات فى مٌكنة المخلفات الزراعٌة.
............................................
............................................
 -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 للتعلٌم والتعلم
جهاز حاسب الى

جهاز عرض البٌانات )(Data show
منسق االمقرر

رئٌس القسم

اإلسم :د .سمٌر احمد على
التوقٌع:

اإلسم :أ.د.منتصر عبدهللا عواد
التوقٌع:

3

التارٌخ2002 / / :

4

