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   : الزراعةلٌةك                                  بنها                :جامعة      

 : نظرية آالتررــات مقــمواصف

 مواصفات المقرر

 الهندسة الزراعٌة: البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 رئٌسً: عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 دسة الزراعٌةالهن: القسم الذي ٌقدم البرنامج

 الهندسة الزراعٌة: القسم الذي ٌقدم المقرر

 فصل دراسً ثانً /الفرقة الثانٌة : السنة الدراسٌة/ المستوى

 02/    /         :تارٌخ اعتماد المواصفات

 )أ(  البٌانات األساسٌة

  (022هـ.ز ) الكود: نظرٌة آالت العنوان:

 65 الساعات المعتمدة:

 /فصل دراس65ً:  المجموع  /أسبوع 0عملً:ال /أسبوع0 المحاضرة: 

 المهنٌة )ب( البٌانات

 :األهداف العامة للمقرر (1
 

 تعرٌف الطالب بمفهوم نظرٌة اآلالت.  -1

دراسة قوانٌن الحركات النسبٌة بٌن األجزاء المتحركة فً اآلالت وكذلك القوى المؤثرة على تلك  -2
 األجزاء المتحركة.

 واالهتزازات لألجزاء المتحركة الترددٌة منها والدورانٌة.دراسة قوانٌن االتزان  -3

اكساب الطالب المعارف األساسٌة  والمهارات التً تمكنه من التعامل مع المشكالت التصمٌمٌة  -4
 ألجزاء اآلالت المختلفة.   

 :النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر(  0

 المعرفة والفهم -أ
 رر قادرا على أن:ٌكون الطالب بعد دراسة المق

 مفهوم نظرٌة اآلالت. ٌعرف -1-أ

 ٌلم بقوانٌن وعالقات الحركات النسبٌة لألجزاء المتحركة وكذلك القوى التً تؤثر علٌها. -2-أ

 سواء كانت الدورانٌة أو الترددٌة.لألجزاء المتحركة االتزان واالهتزازات قوانٌن ٌتعرف على  -3-أ
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 المهارات الذهنٌة -ب
 الطالب بعد دراسة المقرر قادرا على أن:ٌكون 

 ٌمٌز بٌن الحركات المختلفة لألجزاء المتحركة فً اآلالت. -1-ب

 الت وعمل اتزان لها.ٌحلل القوى التً تؤثر على األجزاء المتحركة فً اآل -2-ب

 .   المتحركةأجزاء اآلالت ٌحدد المشكالت التصمٌمٌة المتعلقة ب -3-ب

 نٌة والعملٌةالمهارات المه -ج أ
 ٌكون الطالب بعد دراسة المقرر قادرا على أن:

 .النظرٌات للوصول إلى الحل األمثل للمشكالت ٌطبق -1-ج أ

 .المعادالت التً تساعده فى حل المشكالت ٌستخدم -2-ج أ

  ٌطبق على برامج الحاسب اآللً ذات الصلة فً الوصول إلى حل المشكالت. -3-ج أ

 مة والقابلة للنقلالمهارات العا -ج ب
 ٌكون الطالب بعد دراسة المقرر قادرا على أن: 

 ٌشارك فً العمل الجماعً. -1-ج ب

 .ٌستخدم الحاسب اآللً -2-ج ب

 ٌبحث فً شبكة األنترنت علن المعلومات المتعلقة بنظرٌة اآلالت. -3-ج ب

 ى المقررمحتو (3

 الموضوعات التً تم تدرٌسها فعلٌا  

عدد 
 الساعات

ع/االسبو  

 محاضرة

ساعات إرشاد 
دروس 

أكادٌمٌة / 
 عملٌة

 الجزء النظرى -أ

  1 2 مقدمة عن مفهوم نظرٌة اآلالت

  1 2 الحركة الكٌناماتٌكٌة

  1 2 قوانٌن الحركة الدٌنامٌكٌة

  1 2 الحركة التوافقٌة البسٌطة

  1 2 السرعة والعجلة فً األجزاء المتحركة

  1 2 االحتكاك

  1 2 القصور الذاتً فً األجزاء الترددٌة

  1 2 منظمات السرعة فً المحركات

  1 2 اماتالك

  1 2 الفرامل

  1 2 اتزان الكتل الدورانٌة

  1 2 الترددٌةاتزان الكتل 

  2 4 االهتزازات

 : الجزء العملى -ب
 1  2 الحركة الكٌناماتٌكٌةتطبٌقات عملٌة على 

 1  2 انٌن الحركة الدٌنامٌكٌةقوتطبٌقات عملٌة على 
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 1  2 الحركة التوافقٌة البسٌطةتطبٌقات عملٌة على 

 1  2 السرعة والعجلة فً األجزاء المتحركةتطبٌقات عملٌة على 

 1  2 االحتكاكتطبٌقات عملٌة على 

 1  2 القصور الذاتً فً األجزاء الترددٌةتطبٌقات عملٌة على 

 1  2 سرعة فً المحركاتمنظمات التطبٌقات عملٌة على 

 1  2 اماتالكتطبٌقات عملٌة على 

 1  2 الفراملتطبٌقات عملٌة على 

 1  2 اتزان الكتل الدورانٌةتطبٌقات عملٌة على 

 1  2 الترددٌةاتزان الكتل تطبٌقات عملٌة على 

 3  6 االهتزازاتتطبٌقات عملٌة على 

 12 12 65 االجمالً

 أسالٌب التعلٌم والتعلم (2
 

 محاضرات نظرٌة -4-1

 محاضرات عملٌة  -4-2

 زٌارات حقلٌة -4-3

 عمل تقارٌر -4-4

 أسالٌب تقٌٌم الطلبة (6

 .معرفة وفهم ومهاراتلتقٌٌم   تقارٌر أسبوعٌة -5-1

 .معرفة وفهم ومهارات عملٌةلتقٌٌم   امتحان عملً -5-2

 .معرفة وفهم ومهارات ذهنٌةلتقٌٌم   امتحان شفوي -5-3

 .معرفة وفهم ومهاراتلتقٌٌم   متحان نظريا -5-4

 جدول التقٌٌم

 .14 - 1األسبوع   تقارٌر أسبوعٌة 1التقٌٌم 

 .15األسبوع   امتحان عملً 2التقٌٌم 
 .15األسبوع   امتحان شفوي 3التقٌٌم 

 .16األسبوع   امتحان نظري 4التقٌٌم 

 

 نسب التقٌٌم

 %66 امتحان آخر السنة/الفصل

 %16 شفوياالمتحان ال

 %15 االمتحان العملً

 %15 أعمال السنة/الفصل

 %     أنواع التقٌٌم األخرى

  %166 المجموع
 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت
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 قائمة المراجع (5

 مذكرة -6-1
 مذكرة من إعداد أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم                                                 -نظرٌة اآلالت 

 ( بنفس لغة التدرٌس  - لكتب الضرورٌة )الكتب الدراسٌة المقررةا -6-2

Khurmi and Gupta1984. Theory of Machines. S.Chand &Company LTD 
 كتب مقترحة -6-3

Bososi et al, 1988. Theory, construction and Calculations of 
Agricultural Machines. Rotterdam Pub. 

 ، مواقع إنترنت، إلخمجالت دورٌة -6-4

 المجلة المصرٌة للهندسة الزراعٌة 
Transactions of ASABE 

WWW.ASABE.org 

 اإلمكانات المطلوبة للتعلٌم والتعلم (7

  Data Show - قاعة تدرٌس

 

 رئٌس القسم                                                       المقررمنسق        

  منتصر عبد هللا عواد اإلسم: د/            فٌفًد/ محمد تهامً عاإلسم: 

 التوقٌع:                                                                   التوقٌع: 

 02      /    /    التارٌخ: 

 


