
 

1 
 

   : الزراعة لٌةك                                    بنها                :جامعة      

 : آالت زراعية ررــات مقــمواصف

 مواصفات المقرر

 الهندسة الزراعٌة: البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 رئٌسً: عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 الهندسة الزراعٌة :القسم الذي ٌقدم البرنامج

 الهندسة الزراعٌة: القسم الذي ٌقدم المقرر

 أولفصل دراسً  /الثالثة الفرقة : السنة الدراسٌة/ المستوى

 42/    /         :تارٌخ اعتماد المواصفات

 )أ(  البٌانات األساسٌة

 

  (523هـ.ز) الكود:   اآلالت الزراعٌةالعنوان: 

  78 الساعات المعتمدة:

 /فصل دراسً 78: المجموع    /أسبوع 4العملً:         /أسبوع4 :المحاضرة 

 المهنٌة )ب( البٌانات

 :األهداف العامة للمقرر (3
 

 .بالدور الذي لعبه استخدام اآلالت الزراعٌة فً زٌادة انتاجٌة المحاصٌلتعرٌف الطالب  -1

الحقلً من حٌث األجزاء  دراسة األنواع المختلفة لآلالت الزراعٌة المستخدمة فً مٌكنة العمل -2

 الرئٌسٌة ومٌكانٌكٌة العمل.

إكساب الطالب مهارة استخدام المعادالت الرٌاضٌة والقوانٌن الهندسٌة فً حل مشكالت تتعلق بتشغٌل  -3

 وصٌانة اآلالت الزراعٌة وذلك لتعمٌق فهم المبادئ واألسس.

 :النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر (4

 المعرفة والفهم -أ

 كون الطالب بعد دراسة المقرر قادرا على أن:ٌ
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 فً زٌادة إنتاجٌة المحاصٌل. اآلالت الزراعٌةٌعرف الدور الذي لعبه استخدام  -1-أ

 من حٌث األجزاء الرئٌسٌة ومٌكانٌكٌة العمل. الزراعٌةٌدرس األنواع المختلفة لآلالت  -2-أ

 تقدٌر معدالت اآلداء وتكالٌف التشغٌل. ٌلم بطرق تشغبل وإدارة اآلالت الزراعٌة من حٌث -3-أ

 المهارات الذهنٌة -ب
 ٌكون الطالب بعد دراسة المقرر قادرا على أن:

 تحت ظروف تشغٌل مختلفة. اآلالت الزراعٌةٌستخدم االسس الهندسٌة لحل مشاكل تتعلق بتشغٌل  -1-ب

 الت الزراعٌة.ٌمٌز بٌن األنواع المختلفة لآل -2-ب

 اآللة المناسب لظروف المزرعة من حٌث القدرة ومعدل اآلداء والتكالٌف ختار نوع ٌ -3-ب

 ة.ختار قطع الغٌار المناسبة من حٌث الجودة والمتانٌ -4-ب

 المهارات المهنٌة والعملٌة -ج أ
 ٌكون الطالب بعد دراسة المقرر قادرا على أن:

 بالطرٌقة المثلى وفً الوقت المناسب. ٌؤدي عملٌات الصٌانة الدورٌة والسنوٌة لآلالت الزراعٌة -1-ج أ

 ٌتعرف على أعطال اآلالت وتقدٌم الحلول المناسبة لها. -2-ج أ

 تحت الظروف المناسبة. اآلالت الزراعٌةٌشغل  -3-ج أ

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ج ب
  ٌكون الطالب بعد دراسة المقرر قادرا على أن:

 ٌشارك فً العمل الجماعً. -1-ج ب

 ٌستخدم شبكة االنترنت فً البحث عن المعلومات المتعلقة باآلالت الزراعٌة -2-ج ب

 ٌحافظ على البٌئة عند استخدام اآلالت الزراعٌة -3-ج ب

 ى المقررمحتو (5

 الموضوعات التً تم تدرٌسها فعلٌا  
 عدد الساعات

 /االسبوع
 محاضرة

ساعات إرشاد 
دروس أكادٌمٌة 

 / عملٌة
 الجزء النظرى -أ

  2 4 آالت حراثة التربة

  4 8 الت الزراعة المٌكانٌكٌةآ

  4 8 آالت الرش والتعفٌر

  4 8 حصادالآالت 

 :الجزء العملى -ب
 2  4 آالت حراثة التربةعلى عملٌة تطبٌقات 

 4  8 الت الزراعة المٌكانٌكٌةعلى آعملٌة تطبٌقات 

 4  8 آالت الرش والتعفٌرعلى عملٌة تطبٌقات 

 4  8 حصادالآالت على عملٌة قات تطبٌ

 36 36 78 االجمالً

 أسالٌب التعلٌم والتعلم (6



 

3 
 

 

 محاضرات نظرٌة -4-1
 

 محاضرات عملٌة  -4-2
 

 زٌارات حقلٌة -4-3
 

 عمل تقارٌر -4-4
 

 أسالٌب تقٌٌم الطلبة (7
 .معرفة وفهم ومهاراتلتقٌٌم   تقارٌر أسبوعٌة -5-1

 .وفهم ومهارات عملٌةمعرفة لتقٌٌم   امتحان عملً -5-2

 .معرفة وفهم ومهارات ذهنٌةلتقٌٌم   امتحان شفوي -5-3

 .معرفة وفهم ومهاراتلتقٌٌم   امتحان نظري -5-4

 جدول التقٌٌم

 .14 - 1األسبوع   تقارٌر أسبوعٌة 1التقٌٌم 
 

 .15األسبوع   امتحان عملً 2التقٌٌم 
 

 .15األسبوع   امتحان شفوي 3التقٌٌم 
 

 .16األسبوع   امتحان نظري 4م التقٌٌ
 

 نسب التقٌٌم
 %66 امتحان آخر السنة/الفصل

 %16 االمتحان الشفوي

 %37 االمتحان العملً

 %37 أعمال السنة/الفصل

 %     أنواع التقٌٌم األخرى

  %322 المجموع

 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 

 

 قائمة المراجع (8
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 ٌئة التدرٌس بالقسمإعداد أعضاء همذكرة من  -اآلالت الزراعٌة  -مذكرة  -6-1

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

 ج االسكندرٌة 2662-د/السعٌد العشري-أساسٌات اآلالت الزراعٌة
 كتب مقترحة -6-3

Culpin, C., 1992, Farm machinery, The English language book society 
and Granada, London. 

 مجالت دورٌة، مواقع إنترنت، إلخ -6-4

 المجلة المصرٌة للهندسة الزراعٌة
Transactions of ASABE 

WWW.ASABE.org 

 اإلمكانات المطلوبة للتعلٌم والتعلم (9
  Data Show - قاعة تدرٌس

 

 لقسمرئٌس ا                                                         المقرر منسق         

  منتصر عبد هللا عواد اإلسم: د/              د/ محمد تهامً عفٌفًاإلسم: 

 التوقٌع:                                                                   التوقٌع: 

 

 42     /    التارٌخ:  / 

 

 


