كلية :الزراعة بمشتهر

جامعة  :بنها

مواصفــبت مقــرر ( تحكم بيئي )
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 :الرابعة – ترم اول
تارٌخ اعتماد المواصفات.................................................................:

(أ) البيبنبت األسبسية
العنوان:تحكم بيئي

الكود404 :

الساعات المعتمدة :المحاضرة/2 :اسبوع العملي/2 :اسبوع المجموع/56 :ترم
(ب) البٌانات المهنٌة
)4

األهداف العامة للمقرر
دراسة الخرائط السٌكرومترٌة ومقاٌٌس خواص الهواء -دراسة أسالٌب انتقال الحرارة و أساسٌات اتزان الطاقة و
الكتلة -دراسة معدالت التهوٌة و توزٌع الهواء -التعرف علً أجهزة التحكم فً التهوٌة و التبرٌد التبخٌري -دراسة
تطبٌقات التحكم البٌئً فً الزراعة.
 )2النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر
بإنتهاء هذا المقرر ٌكون الطالب قادرا على ان :
أ -المعرفة والفهم
أٌ -1-فهم الخرائط السٌكرومٌترٌة.
أٌ -2-لم باالساسٌات انتقال الحرارة واتزان الطاقة والكتلة.
أٌ -3-تعرف على اجهزة التحكم فى التهوٌة والتبرٌد فى المنشأت الزراعٌة.
ب -المهارات الذهنٌة
بٌ-1-حدد خواص الهواء باستخدام الخرٌطة السٌكرومٌترٌة.
بٌ -2-حسب معدالت التهوٌة.
بٌ -3-حدد اقتصادٌات التحكم البٌئى..... .
ج أ -المهارات المهنٌة والعملٌة
ج أ ٌ-1-جرى اختبارات على تطبٌقات التحكم البٌئى.
ج ب -المهارات العامة والقابلة للنقل
ج ب ٌ.-1-كتب التقاٌر بطرٌقة علمٌة.
ج ب ٌ.-2-ستفٌد من مهارة الحاسب األلى
1

)3

المحتويات

عدد
الساعات/االسبوع

الموضوعات التي تم تدريسها فعليا
المحاضرات
مقدمة عن أهمٌة التحكم البٌئً
مقاٌٌس خواص الهواء السٌكرومترك
اتزان الطاقة والكتلة
معدالت التهوٌة وتوزٌع الهواء
أجهزة التحكم البٌئً
التبرٌد التبخٌري
تطبٌقات التحكم البٌئً فً المزرعة
الجزء العملى
تطبٌقات علً الخرائط السٌكرومترٌة
تطبٌقات علً تزان الطاقة و الكتلة
حسابات علً معدالت التهوٌة وتوزٌع الهواء
التعرف علً أجهزة التحكم البٌئً
حسابات علً التبرٌد التبخٌري
تطبٌقات التحكم البٌئً فً المزرعة

2
4
4
4
4
6
4

1
2
2
2
2
3
2

4
4
4
6
6
4

األجمالً
)4

2
2
2
3
3
2
56

أساليب التعليم والتعلم
 -1المحاضرات النظرٌة. -2-4المحاضرات العملٌة.
 -3-4نماذج التدرٌب.

)5

أساليب تقييم 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 التقييم
التقٌٌم  1دورى  3مرات األسبوع 12 ،8 ،4
التقٌٌم  2شفوى

األسبوع 15

التقٌٌم  3عملى

األسبوع 15

التقٌٌم  4نظرى

األسبوع 18-16

الوزن النسبي لكل تقييم
امتحان نصف السنة/الفصل
امتحان آخر السنة/الفصل

محاضرة

%
%66
2

ساعات إرشاد
دروس أكاديمية
 /عملية

14

14

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
محاضرات فى التحكم البٌئى
............................................
............................................
 -2-6الكتب الضرورٌة (الكتب الدراسٌة المقررة  -بنفس لغة التدرٌس)

Albright, L. D. (1991). Environment control for animal and plants. New York.
 -3-6كتب مقترحة
ابراهٌم ,م .ح .)1995( .تهوٌة المنشأت الطبٌعٌة .دار المعارف للنشر .مصر.
.............................................
 -4-6مجالت دورٌة ،مواقع إنترنت ،إلخ
المجلة المصرٌة للهندسة الزراعٌة
www.ASAE.com
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اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم
جهاز حاسب الى

جهاز عرض البٌانات )(Data show
...........................................
منسق المقرر

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

اإلسم :أ.د.سمير أحمد على
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