كلٌة الزراعة بمشتهر

جامعة بنها

مواصفــات مقــرر ( رياضة )
مواصفات المقرر
البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر:

الهندسة الزراعٌة

عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج:

رئٌسى

القسم الذي ٌقدم البرنامج:

الهندسة الزراعٌة

القسم الذي ٌقدم المقرر:

الهندسة الزراعٌة

السنة الدراسٌة /المستوى:

األولى1/

تارٌخ اعتماد المواصفات:
(أ) البٌانات األساسٌة
العنوان:

"رٌاضـــــــــــــة "

الساعات المعتمدة:

الكود:

----

المحاضرة 2 :ساعة  /أسبوع

العملً 2 :ساعة  /أسبوع

)1

هـ .ز)101( .

المجموع 56=14× 4 :ساعة  /تٌرم

(ب) البٌانات المهنٌة
األهداف العامة للمقرر
 تعرٌف الطالب بأهم طرق تحلٌل البٌانات وتمثٌلها فى صورة منحنٌات ومعادالت
رٌاضٌة.
 اكساب الطالب مهارة التفكٌر واإلستنتاج الرٌاضى فى تبرٌر المشكالت .
 اكساب الطالب القدرة على تطبٌق علم الجبر والهندسة التحلٌلٌة والتفاضل والتكامل
فى حل المشكالت الزراعٌة كحساب مساحات األراضى ومعدالت التغٌر والنهاٌات
الصغرى والعظمى للتغٌر.

 )2النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر هى أن :
أ -المعرفة والفهم

1

أٌ -1-تعرف على خصائص المحددات والمصفوفات وطرق توفٌق المنحنٌات وٌفهم
تطبٌقاتها العملٌة.
أٌ -2-فهم القوانٌن األساسٌة للخط المستقٌم والدائرة والقطاعات المخروطٌة.
أٌ - 3-تعرف على المتسلسالت  ،والنهاٌات وطرق التفاضل والتكامل.
أٌ -4-فهم المعنى الهندسى للتفاضل وتطبقاته وٌفهم التكامل المحدود واستخداماتة.
ب -المهارات الذهنٌة
بٌ -1-كتسب مهارة اختٌار الصور الرٌاضٌة المناسبة لعرض البٌانات واستخالص
النتائج.
بٌ -2-قدر على تحدٌد المعادالت والدوال المناسبة للتطبٌق عند التعرض لتشخٌص
مشكلة متعددة العناصر.
بٌ -3-قدر على تبرٌر الظواهر وارجاعها السبابها المتداخلة فى شكل عالقات
رٌاضٌة ٌسهل معها التحلٌل واستخالص النتائج.
بٌ – 4 -كتسب مهارة التفكٌر الرٌاضى التى تفٌده فى تحلٌل وفلسفة المعلومات
الهندسٌة والطبٌعٌة التى سٌتعرض لها فى بعض مقررات السنوات التالٌة.

ج أ  -المهارات المهنٌة والعملٌة
ج أٌ -1-عرض البٌانات الرقمٌة فى صوره بٌانٌة ذات معادالت رٌاضٌة تصف
خصائص هذه البٌانات بدقة ( خاصة بٌانات التجارب الزراعٌة).
ج أ ٌ -2-حسب المساحات باستخدام المحددات أو التكامل المحدود.
ج أ ٌ -3-ستخدم تطبٌقات التفاضل فى تصمٌم األوعٌة والخزانات بأقل التكالٌف .
ج ب -المهارات العامة والقابلة للنقل
ج بٌ -1-حل المشكالت بعقلٌة تعتمد على التفكٌر الرٌاضى المنطقى.
ج ب ٌ -2-تخذ القرار بناء على الفهم المنطقى لمبررات هذا القرار.

 )3المحتوٌات:
2

ساعات إرشاد
دروس أكاديمية
 /عملية

عدد
الساعات/االسبوع

محاضرة

المحددات والمصفوفات وتطبٌقاتها

4

2

المتباٌنات والقٌمة المطلقة والكسور الجزئٌة,

2

1

توفٌق المنحنٌات

2

1

اإلحداثٌات والخط المستقٌم والدائرة والقطاعات
المخروطٌة

4

2

متسلسالت القوى ومفكوك ماكلورٌن ومفكوك تٌلور

4

2

الدوال والنهاٌات والمبادىء األولٌة والمعنى
الهندسى للتفاضل

4

2

تفاضل الدوال المثلثٌة والمثلثٌة العكسٌة واألسٌة
واللوغارٌتمٌة والبارامترٌة والمشتقات العلٌا
والتفاضل الجزئى وتطبٌقات التفاضل.

4

2

التكامل غٌر المحدود وطرق التكامل والتكامل
المحدود وتطبٌقاته والتكامل المتعدد وتطبٌقاته

4

2

المحددات والمصفوفات وتطبٌقاتها

4

2

المتباٌنات والقٌمة المطلقة والكسور الجزئٌة,

2

1

توفٌق المنحنٌات

2

1

اإلحداثٌات والخط المستقٌم والدائرة والقطاعات
المخروطٌة

4

2

متسلسالت القوى ومفكوك ماكلورٌن ومفكوك تٌلور

4

2

الدوال والنهاٌات والمبادىء األولٌة والمعنى
الهندسى للتفاضل

4

2

تفاضل الدوال المثلثٌة والمثلثٌة العكسٌة واألسٌة
واللوغارٌتمٌة والبارامترٌة والمشتقات العلٌا
والتفاضل الجزئى وتطبٌقات التفاضل.

4

2

التكامل غٌر المحدود وطرق التكامل والتكامل
المحدود وتطبٌقاته والتكامل المتعدد وتطبٌقاته

4

2

األجمالي

65

الموضوعات التي تم تدريسها فعليا
المحاضرات

الجزء العملى

 )4أسالٌب التعلٌم والتعلم
 -1-4محاضرات
3

14

14

 -2-4دروس عملٌة
 )5أسالٌب تقٌٌم الطلبة
 -1-5امتحان دورى أعمال سنة كل اسبوعٌن لتقٌٌم المعرفة والفهم والمهارات الزهنٌة
 -2-5امتحان شفوى
 -3-5امتحان عملى نهائى

لتقٌٌم المعرفة والفهم والمهارات الزهنٌة
لتقٌٌم المعرفة والفهم والمهارات الزهنٌة والعملٌة.

 -4-5امتحان نظرى آخر الفصل الدراسى
والعملٌة.

لتقٌٌم المعرفة والفهم والمهارات الزهنٌة

جدول التقٌٌم
التقٌٌم  ................ 1األسبوع 12-10-8-6-4-2
التقٌٌم  ................ 3األسبوع

الخامس عشر

التقٌٌم  ................ 4األسبوع

الخامس عشر

التقٌٌم  . ................ 5األسبوع

السادس عشر

.

الوزن النسبً لكل تقٌٌم
أعمال السنة/الفصل (دورى)

%15

االمتحان الشفوي

%10

االمتحان العملً

%15

امتحان آخر السنة/الفصل

%60

أنواع التقٌٌم األخرى
المجموع

%
%100

أي تقٌٌم تكوٌنً بحت
 )6قائمة المراجع
 -1-6مذكرات المقرر
مذكرة فى الرٌاضٌات من اعداد أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم.

4

..........................................
 -2-6الكتب الضرورٌة (الكتب الدراسٌة المقررة  -بنفس لغة التدرٌس)
تطبٌقات رٌاضٌة فً الزراعة
 -3-6كتب مقترحة
جادٌش س .أرٌا -روبٌن و .الردنر  2001الرٌاضة لدارسى العلوم الحٌوٌة  ،الدار الدولٌة
لإلستثمارات الثقافٌة( .مترجم للعربٌة جزء . )2 ,1
Eason,G.,C.W.Coles,and G.Gettinby,1992,Mathematics and
statistics for the Bio-sciences, Ellis Horwood Limited, NY, USA.
 -4-6مجالت دورٌة ،مواقع إنترنت ،إلخ
..........................................
 )7اإلمكانات المطلوبة للتعلٌم والتعلم
جهاز حاسب آلى وجهاز عرض بٌانات )(Data show

منسق المقرر :أ.د / .محمد ٌوسف األنصارى ،

رئٌس القسم :أ.د / .منتصر عبد هللا عواد
التارٌخ3-07-2009 :
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 -د.عادل بهنساوى

