كلية :الزراعة

جامعة :بنها

مواصفــات مقــرر ( نظرية إنشاءات)
مواصفات المقرر
البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر :الهندسة الزراعية
عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج :رئيسي
القسم الذي ٌقدم البرنامج :الهندسة الزراعية
القسم الذي ٌقدم المقرر :الهندسة الزراعية
السنة الدراسٌة /المستوى :ثانية1/
تارٌخ اعتماد المواصفات.................................................................:

(أ) البيانات األساسية
الكود :هـ.ز ()205

العنوان :نظرٌة انشاءات وتحلٌل اجهادات

الساعات المعتمدة :المحاضرة/2 :أسبوع العملي/ :أسبوع المجموع / :فصل دراسي

(ب) البيانات المهنية
)1

األهداف العامة للمقرر:

-1

تعرٌف الطالب بمفهوم نظرٌة االنشاءات وتحلٌل االجهادات.

-2

دراسة توزٌع األحمال على الكمرات واألعمدة – الخواص الهندسٌة فً المسطحات المستوٌة –
اإلنحراف والتشوه .
 دراسة تحلٌل اإلجهادات واإلنفعاالت – اإلجهادات العمودٌة وإجهادات القص – التواء المحاورذات القطع الدائري – انحناء وانبعاج الكمرات – األحمال الدٌنامٌكٌة.
اكساب الطالب المعارف األساسٌة والمهارات التً تمكنه من التعامل مع المشكالت التطبٌقٌة ذات
الصلة بموضوع المقرر فً

-3

 )2النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:
أ -المعرفة والفهم
ٌكون الطالب بعد دراسة المقرر قادرا على أن:

أ-1-

ٌعرف مفهوم نظرٌة االنشاءات وتحلٌل االجهادات.

أ-2-
أ-3-

ٌعرف أسس تخطٌطات القوى والعزوم وتوزٌع األحمال على الكمرات واألعمدة.
ٌلم باألنواع المختلفة لإلجهادات التً تتعرض لها أجزاء المنشاءات أو اآلالت فً حالة األحمال
االستاتٌكٌة أو الدٌنامٌكٌة.

1

ب -المهارات الذهنية

بٌ -1-حلل القوى والعزوم واالجهادات التً تؤثر على أجزاء المنشاءات .
بٌ -2-مٌز بٌن األحمال الدٌنامٌكٌة واألخرى االستاتٌكٌة التً تتعرض لها أجزاء المنشاءات.
بٌ -3-حدد المشكالت التصمٌمٌة المتعلقة بتحلٌل االجهادات المؤثرة على أجزاء المنشاءات .
ج أ -المهارات المهنية والعملية

ج أٌ -1-طبق النظرٌات للوصول إلى الحل األمثل للمشكالت.
ج أ ٌ -2-ستخدم المعادالت التً تساعده فى حل المشكالت.
ج أ ٌ -3-تعامل مع برامج الحاسب اآللً ذات الصلة فً الوصول إلى حل المشكالت.
ج ب -المهارات العامة والقابلة للنقل

ج بٌ -1-شارك فً العمل الجماعً
ج ب ٌ -2-ستخدم الحاسب اآللً
ج ب ٌ -3-بحث فً شبكة اإلنترنت
)2

المحتويات

الموضوعات التي تم تدريسها فعليا

عدد
الساعات/االسبوع

محاضرة

2
2

1
1

2
2
2
2
4
4
2
2
4

1
1
1
1
2
2
1
1
2

ساعات إرشاد
دروس أكاديمية
 /عملية

المحاضرات

أنواع األحمال والركائز واإلنشاءات
رسم تخطٌطات القوى والعزوم لبعض المنشآت المحددة
استاتٌكٌا
توزٌع األحمال على الكمرات واألعمدة
الخواص الهندسٌة فً المسطحات المستوٌة
اإلنحراف والتشوه
تحلٌل اإلجهادات واإلنفعاالت
اإلجهادات العمودٌة وإجهادات القص
التواء المحاور ذات القطع الدائري
انحناء الكمرات
انبعاج الكمرات
األحمال الدٌنامٌكٌة.
الجزء العملى

تطبٌقات عملٌة على أنواع األحمال والركائز واإلنشاءات
تطبٌقات عملٌة على رسم تخطٌطات القوى والعزوم لبعض
المنشآت المحددة استاتٌكٌا

2
2

2

1
1

تطبٌقات عملٌة على توزٌع األحمال على الكمرات واألعمدة
تطبٌقات عملٌة على الخواص الهندسٌة فً المسطحات
المستوٌة
تطبٌقات عملٌة على اإلنحراف والتشوه
تطبٌقات عملٌة على تحلٌل اإلجهادات واإلنفعاالت
تطبٌقات عملٌة على اإلجهادات العمودٌة وإجهادات القص
تطبٌقات عملٌة على التواء المحاور ذات القطع الدائري
تطبٌقات عملٌة على انحناء الكمرات
تطبٌقات عملٌة على انبعاج الكمرات
تطبٌقات عملٌة على األحمال الدٌنامٌكٌة.
األجمالً
)3

2
2

1
1

2
2
4
4
2
2
4

1
1
2
2
1
1
2
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أساليب التعليم والتعلم

 -1-3محاضرات نظرٌة
 -2-3محاضرات عملٌة
 -3-3زٌارات حقلٌة
 -4-3عمل تقارٌر
)4

أساليب تقييم الطلبة

 -1-4تقارٌر أسبوعٌة لتقٌٌم معرفة وفهم ومهارات.
 -2-4امتحان عملً لتقٌٌم معرفة وفهم ومهارات عملٌة.
 -3-4امتحان شفوي لتقٌٌم معرفة وفهم ومهارات ذهنٌة.
 -4-4امتحان نظري لتقٌٌم معرفة وفهم ومهارات.
جدول التقييم

التقٌٌم  1تقارٌر أسبوعٌة األسبوع .14 - 1
التقٌٌم  2امتحان عملً األسبوع .15
التقٌٌم  3امتحان شفوي األسبوع .15
التقٌٌم  4امتحان نظري األسبوع .16

3

14

14

نسب التقييم

امتحان آخر السنة/الفصل

%60

االمتحان الشفوي
االمتحان العملً

%10
%15

أعمال السنة/الفصل
أنواع التقٌٌم األخرى
المجموع
أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

%15
%
%111

)5

قائمة المراجع

-1-5
-2-5
-3-5
-4-5

)6

مذكرة
نظرٌة انشاءات وتحلٌل اجهادات  -مذكرة من إعداد أعضاء هٌئة التدرٌس
الكتب الضرورية (الكتب الدراسية المقررة  -بنفس لغة التدريس)
عبدالفتاح دٌوان ،احمد فهمى عبدالرحمن  ،محمود حسن متولى ( :)1892تحلٌل اإلجهادات
ونظرٌة اإلنشاءات .الجزء الثانى  ،دار الراتب الجامعٌة.
كتب مقترحة
Timoshenko, S.P. and D.H. Young, 1965, Theory of structures,
McGraw-Hill Int. book Company.
مجالت دورية ،مواقع إنترنت ،إلخ
المجلة المصرٌة للهندسة الزراعٌة
Transactions of ASABE
WWW.ASABE.org

اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم

قاعة تدرٌس
Data Show
جهاز عرض معتمات
رئيس القسم

منسق البرنامج

اإلسم :د./منتصر عبد هللا عواد

اإلسم :د /محمد تهامي عفيفي
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