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   : الزراعةلٌةك                                        بنها                :جامعة      

 : جرارات زراعية ررــات مقــمواصف

 مواصفات المقرر

 الهندسة الزراعٌة: البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 رئٌسً: عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 الهندسة الزراعٌة: نامجالقسم الذي ٌقدم البر

 الهندسة الزراعٌة: القسم الذي ٌقدم المقرر

 أولفصل دراسً  /الفرقة الثالثة : السنة الدراسٌة/ المستوى

 02/    /         :تارٌخ اعتماد المواصفات

 )أ(  البٌانات األساسٌة

  (323هـ.ز) الكود:   زراعٌةجرارات  العنوان: 

  65 الساعات المعتمدة:

 /فصل دراسً 65: المجموع    /أسبوع 0العملً:         /أسبوع0 ضرة:المحا 

 المهنٌة )ب( البٌانات

 :األهداف العامة للمقرر (1
 

 تعرٌف الطالب بالمبادئ األساسٌة فً المٌكانٌكا ذات الصلة بمٌكانٌكٌة تشغٌل محرك الجرار.  -1

محركات  -لرئٌسٌة للجرار األجزاء ا -دراسة الوضع الحالً للجرارات الزراعٌة فً مصر  -2
 وسائل نقل القدرة من الجرار. -االحتراق الداخلً واألجهزة المساعدة لعمل محرك الجرار 

اكساب الطالب مهارة استخدام المعادالت الرٌاضٌة والقوانٌن الهندسٌة فً حل مشكالت تتعلق بتشغٌل  -3
 وصٌانة الجرارات وذلك لتعمٌق فهم المبادئ واألسس.  

 :ائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقررالنت (0

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

 ٌعرف الدور الذي لعبته الجرارات فً مجال مٌكنة العمل المزرعً. -1-أ

ٌدرس األنواع المختلفة للجرارات وكذلك األجزاء الرئٌسٌة لمحرك الجرار واألجهزة المساعدة لعمل  -2-أ
 محرك.ال

وسائل نقل القدرة وطرق اختٌار واختبار جرار المزرعة وكذلك طرق تقدٌر تكالٌف تشغٌل ٌدرس  -3-أ
 الجرارات.
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 المهارات الذهنٌة -ب
 ٌكون الطالب بعد دراسة المقرر قادرا على أن:

ائه تحت ٌستخدم المعادالت الرٌاضٌة المناسبة لحل مشاكل تتعلق بتقدٌر قدرة الجرار ومعدل أد -1-ب
 ظروف تشغٌل مختلفة.

 ٌمٌز بٌن األنواع المختلفة لمحركات الجرارات من حٌث دورات التشغٌل. -2-ب

 ختار نوع الجرار المناسب لظروف المزرعة من حٌث القدرة ومعدل األداء والتكالٌف ٌ -3-ب

 ة.قطع الغٌار المناسبة من حٌث الجودة والمتان ختارٌ -4-ب

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

 ٌجري عملٌات الصٌانة الدورٌة والسنوٌة بالطرٌقة المثلى وفً الوقت المناسب. -1-ج أ

 ٌحدد أعطال الجرار وٌقدم الحلول المناسبة لها. -2-ج أ

 ٌشغل الجرار تحت الظروف المناسبة. -3-ج أ

  بلة للنقلالمهارات العامة والقا -ج ب
 ٌكون الطالب بعد دراسة المقرر قادرا على أن:

 ٌشارك فً العمل الجماعً. -1-ج ب

 ٌستخدم شبكة االنترنت فً البحث عن معلومات تتعلق بالجرارت. -2-ج ب

 على البٌئة عند استخدام الجرارات كمصدر للقدرة فً المزرعة. ٌحافظ -3-ج ب

 ى المقررمحتو (3

ٌسها فعلٌا  الموضوعات التً تم تدر  

عدد 
 الساعات

 /االسبوع

 محاضرة
ساعات إرشاد 
دروس أكادٌمٌة 

 / عملٌة

 الجزء النظرى -أ

  1 2 مقدمة عن المبادئ األساسٌة فً المٌكانٌكا

  1 2 رارت فً مصرالوضع الحالً للج

  1 2 أسس تصنٌف الجرارات

  1 2 األجزاء الرئٌسٌة للجرار

  2 4 محركات االحتراق الداخلً المستخدمة فً الجرارات

  2 4 خلًات الحرارٌة لمحركات االحتراق الداورالد

  3 6 األجهزة المساعدة لعمل المحرك

  1 2 المحركات الكهربٌة

  1 2 اختبارات الجرارات

  1 2 اقتصادٌات تشغٌل الجرارات

 الجزء العملى -ب

ن المبادئ األساسٌة فً مقدمة عتطبٌقات عملٌة على 

 المٌكانٌكا

2  1 

محركات االحتراق الداخلً تطبٌقات عملٌة على 

 المستخدمة فً الجرارات

2  1 
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لحرارٌة لمحركات ورات االدتطبٌقات عملٌة على 

 خلًاالحتراق الدا

8  4 

 4  8 األجهزة المساعدة لعمل المحركتطبٌقات عملٌة على 

 1  2  لكهربٌةالمحركات اتطبٌقات عملٌة على 

 1  2 اختبارات الجراراتتطبٌقات عملٌة على 

 2  4 اقتصادٌات تشغٌل الجراراتتطبٌقات عملٌة على 

 11 11 65 االجمالً

 أسالٌب التعلٌم والتعلم (1
 

 محاضرات نظرٌة -4-1

 محاضرات عملٌة  -4-2

 زٌارات حقلٌة -4-3

 عمل تقارٌر -4-4

 أسالٌب تقٌٌم الطلبة (6

 .معرفة وفهم ومهاراتلتقٌٌم   ر أسبوعٌةتقارٌ -5-1

 .معرفة وفهم ومهارات عملٌةلتقٌٌم   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   متحان عملًا 2التقٌٌم 

 .15األسبوع   امتحان شفوي 3التقٌٌم 

 .16األسبوع   امتحان نظري 4التقٌٌم 

 نسب التقٌٌم

 %66 امتحان آخر السنة/الفصل

 %16 االمتحان الشفوي

 %16 االمتحان العملً

 %16 أعمال السنة/الفصل

 %     أنواع التقٌٌم األخرى

  %122 المجموع
  وٌنً بحتأي تقٌٌم تك

 قائمة المراجع (5
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 مذكرة -6-1
 ٌئة التدرٌس بالقسممذكرة من إعداد أعضاء ه -الجرارات الزراعٌة 

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

 جامعة االسكندرٌة -1886 -د/سعد فتح هللا  -الجرارات الزراعٌة 
 كتب مقترحة -6-3

Goering, C.F. 1992 .Engine and Tractor Power American Society of 
Agri.Engineers. 

 مجالت دورٌة، مواقع إنترنت، إلخ -6-4

 المجلة المصرٌة للهندسة الزراعٌة
Transactions of ASABE 

WWW.ASABE.org 

 اإلمكانات المطلوبة للتعلٌم والتعلم (7

 رات زراعٌةورشة جرا - جهاز عرض معتمات -داتا شو  - قاعة تدرٌس
 

 

 رئٌس القسم                                                المقرر منسق        

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

 التوقٌع:                                                                   التوقٌع: 

 

  02    /    /    التارٌخ: 

 

 


