اسم المادة  :أساسيات الميكنة الزراعية
رمز المادة AGE-217 :

الساعات المعتدة  3 :ساعات معتمدة في األسبوع
بنهاية الفصل الدراسي يكون الطالب قاد اًر عمى -:

 التعرف عمى مكونات الجرار وطريقة تشغيمه وشبكه مع اآلآلت الزراعية.
 التعرف عمى اآلآلت الزراعية وتشغيمها في الحقل
 االلمام بضبط ومعايرة اآلآلت الزراعية

 إختيار اآلآلت المناسبة الداء العمميات الزراعية

وصف موجز للمادة :

تشمل مكونات المادة عمى  :معرفة األجزاء الرئيسية لمجر اررات الزراعية ووظائفها – منظومات الجرار –

طريقة شبكه وتشغيل أجهزة القدرة واستغاللها .

كم ااا تش اامل رالت تحض ااير الترب ااة لمز ارع ااة رالت الب اازر والز ارع ااة رآلت خدم ااة المحص ااول ورالت حص اااد

المحاصيل أداء اآلآلت الزراعية – معايرة وضبط اآلآلت الزراعية في الحقل.
تفاصيل مقرر المادة :

األجزاء الرئيسية في الجرار ( التراكتور ) ووظائفها
 .1منظومات الجرار  :منظومة الوقود – التبريد – التزييت – الكهرباء
 .2رجهزة نقل الحركة
 .3رجهزة نقل القدرة

 .4رالت تحضير التربة  :مفهوم حراثة التربة – أهداف الحراثة .
 .5اآلآلت اآلولية

 .6اآلآلت الثانوية

 .7رالت البزر والزراعة  :أنواعها – طريقة شبكها – ومعايرتها وضبطها .
 .8رالت زراعة المحاصيل في صفوف
 .9رالت التسطير

 .11رالت إضافة األسمدة والمبيدات
 .11رالت حصاد المحاصيل

 .12أداء واختيار رالالت الزراعية .

طريقة التدريس :
تعتمد عمى المحاضرات النظرية والتطبيقات في الحقل باإلضافة إلي التقارير الفردية . .

طريقة التقويم:

إمتحان تحريري نهائي = %41
إختبارات مرحمية = %21

أعمال فصمية ( تكاليف – تقرير – سمنارات ) %21
إمتحان عممي نهائي %21
المجموع = %111

مصادر ومراجع مختارة :
 .1مسعد محمد نور ( 2111م )  -رالالت الزراعية – مؤسسة األهارام ومحارم الصاناعية اإلساكندرية
– جمهورية مصر العربية .

 .2عمي يسري ( 1995م )  -رالالت الزراعية – الناشر المكتبة المصرية  -القاهرة
 .3د .ياسين الطحان محمد حميم النعمة ( 1994م )  -المكائن الزراعية .

 S. Farm Tractor: Sc.Jain . .4ترجمة د .محمد فؤاد وهباي – د .صاال الساجياني
 -أساسيات الجراررات ورالالت الزراعية – مطابع الممك سعود – الرياض .

(1998م )

