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 ((السنوية ) أستمارة الخطة التدريسية 

 

 التدريسي: اسم  نصر سالم حسن

nasirsalimhassen@gmail.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: مكننة المحاصيل الحقلية

 مقررالفصل:  االول

      قول الزراعية حالمستخدمة في المعدات مكننة المحاصيل الحقلية ان يتعرف الطالب على اهم    -1

 حسب المحصولمعدات مكننة المحاصيل الحقلية ان يصنف الطالب انواع    - 2

 معدات مكننة المحاصيل الحقلية ان يعرف الطالب ميكانيكية عمل    -3 

  معدات مكننة المحاصيل الحقليةان يعرف الوسائل العلمية المتبعة في استخدام    -4 

 .نة المحاصيل الحقلية معدات مكنان يقيم الطالب انتاجية    - 5

 ة:اهداف الماد

عمل االليات يم ظتنو الحقلية . مكننة واتمتة بالمحاصيل بالعمليات الخاص االالتالمعدات وتبحث في علم 

وطرق  االالت الزراعيةالمختلفة من التعرف على انواع وبين النباتات.  ولالحقالزراعية داخل 

دراسة المفاهيم  .انواع المحاصيل الحقلية وبة وحسبالعمليات الزراعية المطل حسب استخدامها

. حساب انتاجيتها   الالت الزراعيةلاالساسية واالساس النظري في تصميم و عمل االنواع المختلفة 

 .مكننة المحاصيل الحقليةعمليات ودراسة الطرق الحديثة لتطوير 

 ة:للماد األساسيةالتفاصيل 
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 ة:تب المنهجيالك مكننة المحاصيل الحقلية معدات

 ة:المصادر الخارجي 

   االمتحان النهائي
 متطلبات الجزء

 العملي

 

متطلبات الجزء 

 النظري
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 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 

 الفصل الدراسي االول – االسبوعي الدروس جدول
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واالالت المعدات  اهم على التعرف

المحاصيل بمكننة الخاصة  الزراعية

 وانواعها الحقلية

علم المفاهيم االساسية في دراسة 

 المحاصيل الحقليةمكننة معدات 

  تهاواهمي

 1 االسبوع االول 

 
 حراثة معدات انواع التعرف على

   االولية و الثانوية التربة
 2 االسبوع الثاني    التربة تحضير معدات

 
معدات البذار و  انواع على التعرف

  التسمبدوالزراعة 
 3 االسبوع الثالث  التسمبدومعدات البذار و الزراعة 

 
معدات الزراعة  انواع على التعرف

 متناهية الدقه
 4 االسبوع الرابع معدات الزراعة متناهية الدقه

 
 الزراعة معدات انواع على التعرف

 النباتات خطوط مابين

 خطوط مابين الزراعة معدات

 النباتات
 5 االسبوع الخامس 

 
 ري منظومات  انواع على التعرف

 الحقلية المحاصيل
 6 االسبوع السادس الحقلية  معدات ري المحاصيل

 
معدات مكافحة  انواع على التعرف

 االفات الزراعية
 7 االسبوع السابع  معدات مكافحة االفات الزراعية

 
ت حصاد معداانواع  على التعرف

 الحبوب
 8 االسبوع الثامن  الحبوبمعدات حصاد 

 
معدات حصاد  انواع على التعرف  9 التاسع االسبوع معدات حصاد المحاصيل النامية 
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 المحاصيل النامية 

 11 االسبوع العاشر  جانيات القطن  جانيات القطن انواع على التعرف 

 
معدات تداول  انواع على التعرف

 زراعيةونقل الحاصالت ال

معدات تداول ونقل الحاصالت 

 الزراعية
 11 االسبوع الحادي عشر 

 
معدات تنظيف  انواع على التعرف

 وتدريج المحاصيل الزراعية  

معدات تنظيف وتدريج المحاصيل 

 الزراعية  
 12 االسبوع الثاني عشر 

 
 تجفيف معدات انواع على التعرف

 وخزنها المحاصيل
 13 االسبوع الثالث عشر نها معدات تجفيف المحاصيل وخز

 
 تحضير معدات انواع على التعرف

 الخضراء االعالف
 14 االسبوع الرابع عشر  معدات تحضير االعالف الخضراء

 
حاجة المزرعة تمارين على حساب 

 من الساحبات والمعدات الزراعية

تقدير حاجة المزرعة من الساحبات 

 والمعدات الزراعية
 15 االسبوع الخامس عشر 

     

 عطلة نصف السنة

 

 

 توقيع االستاذ:                                                              توقيع العميد:


