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  : الزراعة بمشتهركلية     بنها               : جامعة

 (  تكنولوجيا حبوب  ) ررــات مقــمواصف
 

 مواصفات المقرر

 : الهندسة الزراعٌةالبرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 : ثانوىعنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 : الهندسة الزراعٌةالقسم الذي ٌقدم البرنامج

 : الهندسة الزراعٌةالذي ٌقدم المقررالقسم 

 ترم ثانى –: الثالثة السنة الدراسٌة/ المستوى

 :.................................................................تارٌخ اعتماد المواصفات

 )أ(  البيانات األساسية 
  313الكود: تكنولوجيا الحبوب وتصنيع األعالف  العنوان:

 /ترم56: المجموع   /اسبوع2 العملي:   /اسبوع2  المحاضرة:  عتمدة:الساعات الم

 )ب(  البٌانات المهنٌة 

 األهداف العامة للمقرر (1

التعرف علً آالت حصاد األعالف  -التعرف علً الصوامع والتخزٌن والتعبئة -التعرف علً آالت ما بعد الحصاد

 الخضراء وآالت إعداد األعالف و تخزٌنها. 

 تعليمية المستهدفة للمقررالنتائج ال (2

 بإنتهاء هذا المقرر ٌكون الطالب قادرا على ان :

 المعرفة والفهم -أ

 .ٌتعرف على العملٌات االساسٌة بعد الحصاد واالالت الخاصة بها...-1-أ 

 ٌفهم طبٌعة عمل االت ما بعد الحصاد.. -2-أ 

 ٌعرف طرق التخزٌن واالعداد لها -3-أ 

 المهارات الذهنٌة -ب 

 ٌقدر السعات االنتاجٌة الالت ما بعد الحصاد. -1-ب 

 ٌحسب السعات االنتاجٌة للصوامع. -2-ب 

  ٌقارن بٌن طرق التخزٌن والتداول المختلفة -3-ب 

 

 المهارات المهنٌة والعملٌة -ج أ

 ٌقٌم عملٌا االت الحصاد والتعبئة. -1- ج أ 

 دٌعمل دراسات جدوى لتخزٌن المنتجات بعد الحصا-2- ج أ 

 ٌصنع األعالف وٌحل مشاكل ما بعد الحصاد -3- ج أ 
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 المهارات العامة والقابلة للنقل -ج ب

 ٌعمل فى فرٌق.-1- ج ب 

 ٌستخدم االنترنت فى معرقة االجراءات القٌاسٌة لالت ما بعد الحصاد وتصنٌع االعالف.-2- ج ب 

 

 المحتويات (3

 الموضوعات التي تم تدريسها فعليا  
 عدد 

وع/االسبالساعات  
 محاضرة

ساعات إرشاد 
دروس أكاديمية 

 / عملية

 المحاضرات
  1 2 مقدمة عن الحبوب و تصنٌع األعالف وأهمٌة دراستها

  4 8 صناعة الطحن واختبارات الحبوب
  3 6 ضرب األرز

  2 4 تصنٌع الخبز و المعجنات
  4 8 تصنٌع األعالف وحفظها ومعالجتها

 الجزء العملى
 1  2 صناعة الطحن التعرف علً خطوات

 4  8 دراسة الخصائص المٌكانٌكٌة و الطبٌعٌة للحبوب
 3  6 االختبارات الرٌولوجٌة للدقٌق

 2  4 تقدٌر الطاقة المستخدمة فً الطحن والخبز
 4  8 حسابات تصنٌع االعالف

 14 14 56 األجمالً

 

 أساليب التعليم والتعلم (4

 المحاضرات النظرٌة. -4-1

 المحاضرات العملٌة. -4-2

 نماذج التدرٌب. -4-3

4-4-  ..............................................  

 أساليب تقييم الطلبة (5

 المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌةلتقٌٌم   دورى اعمال سنة -5-1

 المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌةلتقٌٌم   امتحان شفوى    -5-2

 ةالمعرفة والفهم والمهارات الذهنٌة والعملٌلتقٌٌم   امتحان عملى    -5-3

 المعرفة والفهم والمهارات الذهنٌة والعملٌةلتقٌٌم   امتحان نظرى نهائى -5-4

 جدول التقييم

 12، 8، 4األسبوع   مرات 3دورى  1التقٌٌم 

 15األسبوع   شفوى          2التقٌٌم 

 15األسبوع   عملى          3التقٌٌم 

 18-16األسبوع   نظرى         4التقٌٌم 
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 قييمالوزن النسبي لكل ت

 % امتحان نصف السنة/الفصل

 %66 امتحان آخر السنة/الفصل

 %16 االمتحان الشفوي

 %15 االمتحان العملً

 %15 أعمال السنة/الفصل

 % أنواع التقٌٌم األخرى

 %166 المجموع

 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 قائمة المراجع (6

 مذكرات المقرر -6-1

 محاضرات فى تكنولوجٌا الحبوب وتصنٌع االعالف

 ( بنفس لغة التدرٌس  - الكتب الضرورٌة )الكتب الدراسٌة المقررة -6-2

 تكنولوجٌا الحبوب ومنتجاتها ، مصطفى كمال مصطفى ، دار نشر عالم الكتب

 .....................................................  

........................................... 

 

 كتب مقترحة -6-3

 .(. تكنولوجٌا الحبوب ومنتجاتها . عالم الكتب. مصر1882مصطفى. ك. م. )

............................................. 

 

 مجالت دورٌة، مواقع إنترنت، إلخ -6-4

 المجلة المصرٌة للهندسة الزراعٌة

www.ASAE.com 

........................................... 

 

 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم (7

 جهاز حاسب الى

 (Data show)جهاز عرض البٌانات 

 عات تدرٌسقا

 

 منسق البرنامج                                                      رئيس القسم

 منتصر عبدهللا عواداإلسم: أ.د.                 د. عادل بهنساوىاإلسم: 

 التوقيع:                                                              التوقيع:
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