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   الزراعة كلية     بنها               جامعة 

 :  تصميم آآلت زراعيةررــات مقــمواصف
 مواصفات المقرر

 الهندسة الزراعية: البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

 رئيسي: عنصر رئيسي أم ثانوي للبرامج

 الهندسة الزراعية: القسم الذي يقدم البرنامج

 الهندسة الزراعية: المقررالقسم الذي يقدم 

 فصل دراسي ثاني / الفرقة الثالثة: السنة الدراسية/ المستوى

  02/    /        :تاريخ اعتماد المواصفات

 )أ(  البيانات األساسية
  (220هـ.ز) الكود:    تصميم آآلت زراعية العنوان:  

  65 الساعات المعتمدة:

 /فصل دراسي 44: المجموع  /أسبوع 4العملي:    /أسبوع0 المحاضرة:  

 المهنية )ب( البيانات

 :األهداف العامة للمقرر (1
 

 اآلالت.تصمٌم تعرٌف الطالب بمفهوم  -1

تصمٌم آالت مثل األعمدة والٌاٌات والحدافة وكذلك تصمٌم بعض أجزاء الماكٌنات األساسٌة  دراسة -2
 الترددٌة.واآلالت  التجهٌزات الهٌدرولٌةو الحراثة واألسلحة الدورانٌة

 .اختبار اإلجهادات فً أعضاء اآلالتوكذلك  دراسة التصمٌم مع مراعاة االهتزازات -3

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

 :النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر (0

 المعرفة والفهم -أ

 ٌكون الطالب بعد دراسة المقرر قادرا على أن:

 .والمواد الهندسٌة والغٌر هندسٌة المستخدمة فً التصمٌم اآلالتتصمٌم مفهوم ٌعرف  -1-أ

 .أجزاء الماكٌنات األساسٌةٌدرس األسس والقونٌن الهندسٌة المستخدمة فً تصمٌم  -2-أ

 .جهادات فً أعضاء اآلالت اختبار اإلٌلم بنظرٌات التصمٌم المحتلفة وطرق  -3-أ

 المهارات الذهنية -ب
 ٌكون الطالب بعد دراسة المقرر قادرا على أن:
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 ٌحدد المادة الهندسٌة المناسبة للتصمٌم المستخدم. -1-ب

 فً اآلالت وعمل اتزان لها.المصممة حلل القوى التً تؤثر على األجزاء ٌ -2-ب

    وتقدٌم الحلول لها. جزاء اآلالتالمشكالت التصمٌمٌة المتعلقة بأ ٌعرف -3-ب

 المهارات المهنية والعملية -ج أ
 ٌكون الطالب بعد دراسة المقرر قادرا على أن:

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

 للمواد الهندسٌة المختلفة. اختبارات التحمل ومعامالت األمانٌجري  -2-ج أ

 ت التً تساعد  فى حل المشكالت.ستخدم المعادالٌ -3-ج أ

  المهارات العامة والقابلة للنقل -ج ب
 .ٌشارك فً العمل الجماعً -1-ج ب

 ٌستخدم شبكة االنترنت فً البحث عن معلومات تتعلق بتصمٌم اآلالت الزراعٌة. -2-ج ب

   .ستخدم الحاسب اآللًٌ -3-ج ب

 ى المقررمحتو (2

 الموضوعات التي تم تدريسها فعليا  
 عدد الساعات

 /االسبوع
 محاضرة

ساعات إرشاد 
دروس أكاديمية / 

 عملية

 الجزء النظرى -أ

  1 2 المواد الهندسٌة

  1 2 اختبارات التحمل ومعامالت األمان

  5 11 تصمٌم بعض أجزاء الماكٌنات األساسٌة

  2 4 تصمٌم آالت الحراثة واألسلحة الدورانٌة

  1 2 تصمٌم التجهٌزات الهٌدرولٌة

  1 2 القوى الدٌنامٌة فً اآلالت الحركٌة الترددٌة

  1 2 تطبٌقات على اآلالت الترددٌة

  1 2 اختبار اإلجهادات فً أعضاء اآلالت

  1 2 التصمٌم مع مراعاة االهتزازات.

 الجزء العملي -ب

اختبارات التحمل ومعامالت تطبٌقات عملٌة على 

 األمان

8  2 

ٌم بعض أجزاء تصمتطبٌقات عملٌة على 

 الماكٌنات األساسٌة

21  5 

تصمٌم آالت الحراثة تطبٌقات عملٌة على 

 واألسلحة الدورانٌة

8  2 

تصمٌم التجهٌزات تطبٌقات عملٌة على 

 الهٌدرولٌة

4  1 

القوى الدٌنامٌة فً اآلالت تطبٌقات عملٌة على 

 الحركٌة الترددٌة

4  1 

 1  4 اآلالت الترددٌةتطبٌقات عملٌة على 
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اختبار اإلجهادات فً تطبٌقات عملٌة على 

 أعضاء اآلالت

4  1 

التصمٌم مع مراعاة تطبٌقات عملٌة على 

 االهتزازات.

4  1 

 14 14 44 االجمالي

 أساليب التعليم والتعلم (4

 محاضرات نظرٌة -4-1

 محاضرات عملٌة  -4-2

 زٌارات حقلٌة -4-3

 عمل تقارٌر -4-4

 أساليب تقييم 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   امتحان نظري -5-4

 جدول التقييم

 .14 - 1األسبوع   تقارٌر أسبوعٌة 1التقٌٌم 
 .15األسبوع   امتحان عملً 2ٌٌم التق

 .15األسبوع   امتحان شفوي 3التقٌٌم 

 .16األسبوع   امتحان نظري 4التقٌٌم 

 نسب التقييم

 %61 امتحان آخر السنة/الفصل

 %11 االمتحان الشفوي

 %16 االمتحان العملً

 %16 أعمال السنة/الفصل

 %     أنواع التقٌٌم األخرى

  %122 المجموع
 قٌٌم تكوٌنً بحتأي ت

 
 

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

 ( بنفس لغة التدريس  - الكتب الضرورية )الكتب الدراسية المقررة -6-2

 ج االسكندرٌة 2112-د/سعد فتح هللا-تصمٌم اآلالت الزراعٌة
 كتب مقترحة -6-3

Bhandari, V.B., 1994. Design of machine elements. Tata McGraw- Hill 
publishing Company Limited, New Delhi. 

 مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ -6-4

 المجلة المصرٌة للهندسة الزراعٌة
Transactions of ASABE 

WWW.ASABE.org 

 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم (7

 ورشة آالت زراعٌة - جهاز عرض معتمات -تا شو دا -  قاعة تدرٌس
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