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 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 
 

 التدريسي: اسم باسم عبود عباس

bsmmuhandis@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: المكائن واالالت الزراعية

 :مقررالفصل الربيعي

التعرف على مصادر القدرة-2التعريف باالالت الزراعية -1  ة:اهداف الماد 

ومكونات واستعماالت االالت الزراعية في الحقل  كل ما يتعلق بانواع

 ومكونات الساحبات الزراعية بالتفصيل
 ة:التفاصيل االساسيه للماد

0222المكائن واالالت الزراعية   

0222الجرارات واالالت الزراعية   
 ة:الكتب المنهجي

 ة:المصادر الخارجي 

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

 االول    

 الثاني
 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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مدخل لدراسة المكائن  مقدمة عن المكائن واالالت  

  واالالت الزراعية
1 

 
نقل الحركةحسابات وسائل   2  وسائل نقل نقل الحركة 

 
 3  الساحبات واهميتها وظائف الساحبات وانواعها

 
 4  اسس اشتغال المحركات التعرف على مكونات المحرك

 
 5  حسابات تصميم المحركات مشاهدة مكونات المحرك

التعرف على ومشاهدة اجزاء  

 الفاصل وصندوق السرع

اجهزة نقل الحركة 

ق السرعالفاصل وصندو  
 6 

التعرف على ومشاهدة الجهاز  

 الفرقي وانواع الموقفات

اجهزة نقل الحركة 

 الجهاز الفرقي والموقف
 7 

 
 التعرف عليها ومشاهدتها

مدخل لدراسة االت 

 الزراعية
 8 

التعرف على االت الحراثة  

 ومشاهدتها وحساباتها

االت الحراثة المحراث 

 المطرحي والقرصي
 9 

التعرف على انواع المحاريث  

 وحساباتها

المحراث الحفار 

 والدوراني وتحت التربة
 11 

التعرف على االت التنعيم  

 ومشاهدتها
 11  االت التنعيم

التعرف على االت البذار  

 ومشاهدتها وحساباتها
 12  االت البذار

التعرف على االت التسميد  

 ومشاهدتها وحساباتها
 13  االت التسميد

التعرف على االت الري  

 ومشاهدتها
 14  االت الري

التعرف على االت الوقاية  

 ومشاهدتها
 15  االت وقاية النبات

 عطلة نصف السنة
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