كلية الزراعة بمشتهر

جامعة بنها

مواصفــات مقــرر (رياضة تطبيقية )
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 :الثانٌة – ترم اول
تارٌخ اعتماد المواصفات.................................................................:

(أ) البيانات األساسية
العنوان :رياضة تطبيقية

الكود :ه.ز()202

الساعات المعتمدة :المحاضرة/2 :اسبوع العملي/2 :اسبوع المجموع/56 :ترم
(ب) البٌانات المهنٌة
)1

األهداف العامة للمقرر
دراسة المتجهات وعواملها وتطبٌقاتها  ،ودراسة االلتفاف والتشتت  ،واٌضا تطبٌق استخدام المتجهات فى انتقال
الحرارة  ،الكتلة ودٌنامٌكا الموائع -التعرٌف بالمعادالت التفاضلٌة العادٌة والجزئٌة وتطبٌقاتها وكذل التكامل المتعدد
وتطبٌقاته.
 )2النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر
بإنتهاء هذا المقرر ٌكون الطالب قادرا على ان :
أ -المعرفة والفهم
أٌ -1-تعرف على المتجهات  ،وكٌفٌة ضربها وتطبٌقاتها.
أٌ -2-لم بعوامل المتجهات والتشتت وااللتفاف.
أٌ -3-عرف ماهى المعادالت التفاضلٌة العادٌة والجزئٌة .
أٌ -4-تعرف على االعداد المركبة والتكامل المتعدد
ب -المهارات الذهنٌة
بٌ -1-ضرب المتجهات وٌفاضلها.
بٌ -2-حل المعادالت التفاضلٌة العادٌة والجزئٌة.
بٌ -3-حل معادالت التحلٌل البعدى
ج أ -المهارات المهنٌة والعملٌة
ج أ ٌ -1-حسب المساحات واالحجام باستخدام التكامل المتعدد.
ج أ ٌ -2-حسب معدالت التصرف والمعدالت الزمنٌة باستخدام المعادالت التفاضلٌة.
ج ب -المهارات العامة والقابلة للنقل
ج ب  -1-ستخدم الحاسب االلى فى التطبٌقات الرٌاضٌة والتحلٌل العددى
ج ب ٌ-2-ستخدم االنترت فى الحصول على المعلومات المتعلقة بتطبٌقات المعادالت التفاضلٌة
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 )3المحتويات
أ -الجزء النظرى

الموضوعات التي تم تدريسها فعليا

عدد
الساعات/االسبوع

محاضرة

8
8
4
4
4

4
4
2
2
2

8
8
4
4
4
56

14

المحاضرات
المتجهات
المعادالت التفاضلٌة
االعداد المركبة
التكامل المتعدد
التحلٌل العددى
الجزء العملى
تطبٌقات ومسائل على المتجهات
تمارٌن على المعادالت التفاضلٌة
مسائل االعداد المركبة
تطبٌقات على التكامل المتعدد
تمارٌن على التحلٌل العددى

األجمالً

)4

أساليب التعليم والتعلم
 -1المحاضرات النظرٌة. -2-4المحاضرات العملٌة.
 -3-4الفروض االسبوعٌة.
.............. ................................ -4-4

)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

2

ساعات إرشاد
دروس أكاديمية
 /عملية

4
4
2
2
2
14

الوزن النسبي لكل تقييم
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
محاضرات فى الرٌاضة التطبٌقة.
............................................
 -2-6الكتب الضرورٌة (الكتب الدراسٌة المقررة  -بنفس لغة التدرٌس)
Salas, S. L. and E. Hille (1978). Calculus one and several variables. United States of
America. 888pp.
 -3-6كتب مقترحة
Wylie, C. R. and L. C. Barrett (1995). Advanced engineering mathematics. New York, NY
10020.
 -4-6مجالت دورٌة ،مواقع إنترنت ،إلخ
المجلة المصرٌة للهندسة الزراعٌة
www.ASAE.com

)7

اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم
جهاز حاسب الى

جهاز عرض البٌانات )(Data show
...........................................
منسق المقرر
اإلسم :أ.د.نبيل العوضى
التوقيع:

رئيس القسم
اإلسم :أ.د.منتصر عبدهللا عواد
التوقيع:
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