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             كلٌة الزراعة بمشتهر         جامعة  بنها             

 () هندسة الري والصرف  ررــات مقــمواصف

 
 

 مواصفات المقرر

 

        الهندسة الزراعٌة           :البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 اختٌارى -ثانوى                             :عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 الهندسة الزراعٌة :القسم الذي ٌقدم البرنامج

 الهندسة الزراعٌة :القسم الذي ٌقدم المقرر

 فصل دراسى أول /الثالثة  :السنة الدراسٌة/ المستوى

 2006ٌولٌو  :تارٌخ اعتماد المواصفات

 

 )أ(  البٌانات األساسٌة

  (303هندسة زراعٌة )   الكود:         هندسة الرى والصرف:    العنوان

  / اسبوع ساعة 2المحاضرة:    ----الساعات المعتمدة:     

 ة / الفصل الدراسىساع 56= 14× 4 المجموع:   / اسبوع ساعة 2العملً:   

 

 )ب(  البٌانات المهنٌة

 األهداف العامة للمقرر (1

 تمكٌن الطالب من معرفة مصادر مٌاه الرى فى مصر وفهم تفاصٌل نظام تدرج 
وطرق قٌاس مٌاه الرى  شبكة الترع والمصارف وأهم األعمال الصناعٌة علٌها

 . واسالٌب وطرق الرى والصرف المتبعة
  بحركة الماء فى التربة وفهم القوانٌن الحاكمة لها ومعنى األستهالك تعرٌف الطالب

  المائى للنبات والمقننات المائٌة للرى وكٌفٌة حسابها.
 لنظم الرى والصرف  وتحدٌد المكونات االساسٌةفهم ى اكساب الطالب القدرة عل

 الحقلى ونظرٌة تشغٌلها .
  المختلفة وتحدٌد اسس اختٌار النظام  نظم الرى والصرفالمقارنة بٌن القدرة على

 .المناسب لظروف حقلٌة معٌنة
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 هى تمكٌن الطالب من أن: النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر (2

 المعرفة والفهم -أ

 مصادر مٌاه الرى وطرق قٌاسها ونظام نقلها وتوزٌعا فى مصر  رفعٌ -1-أ

  ٌفهم نظرٌا وعملٌا حركة الماء فى التربة وعالقتها بطرق الرى الحقلى. -2-أ 

 ٌفهم معنى األحتٌاجات والمقننات المائٌة للنبات وكفاءات الرى.  -3-أ

 طى.ٌعرف الطرق المختلفة لتخطٌط شبكات الصرف المكشوف والمغ -4-أ 

 

 المهارات الذهنٌة -ب

ٌحسب التصرف المائى المار فى الترع والمجارى المائٌة وفقا للتركٌب  -1-ب

 المحصولى والمقنن المائى والزمام  وٌحدد ابعادها .

 ٌحسب األحتٌاجات المائٌة التقرٌبٌة للنبات فى ظروف مناخٌة معٌنة. -2-ب 

 اءتها.نظم الرى الحقلى المختلفة وٌحدد كف ٌقٌم -3-ب 

 ٌخطط شبكة الصرف المكشوف او المغطى. -4-ب

 المهارات المهنٌة والعملٌة -ج أ

 ٌجمع وٌحلل البٌانات الحقلٌة فى مجال الرى والصرف وقٌاسات المٌاه. -1- ج أ

 ٌتابع تنفٌذ أعمال التخطٌط لشبكات الرى والصرف. -2- ج أ 

ن على ترشٌد استخدام المٌاه ٌعمل فى مجاالت األرشاد المائى لحث المزارعٌ -3- ج أ 

 ورفع كفاءة نظام الرى.

  

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ج ب

 ٌعمل فى مجموعات صغٌرة . -1- ج ب 

 .ٌخطط وٌنظم الوقت لإلنتهاء من األعمال المطلوبة خالل الزمن المتاح -2- ج ب 

 ٌستخدم مهارة حل المسائل فى حاالت نظرٌة وعملٌة متنوعة. -3- ج ب 
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 ٌستخدام الحاسب األلى فى األتصال وتداول البٌانات والكتابة العلمٌة. -4- ج ب 

 ٌدخل الى مواقع األنترنت المرتبطة بهندسة الرى والصرف.  -5- ج ب 

 :المحتوٌات (3

 الموضوعات التي تم تدريسها فعليا  
 عدد 

/االسبوعالساعات  
 محاضرة

ساعات إرشاد 
دروس أكاديمية 

 / عملية

 المحاضرات
شبكة الترع والمصارف فى مصر  –مصادر المٌاه 

 .األعمال الصناعٌة للرى –
2 4  

  2 1 طرق قٌاس مٌاه الرى 

  2 1 حركة المٌاه فى التربة المشبع

 –االحتٌاجات والمقننات المائٌة  –االستهالك المائى 
 كفاءات الرى

3 6  

طرق رى المزرعة  ) مكونات وخصائص نظم 
الرى السطحى وتحت السطحى والرى بالرش 

 والرى بالتنقٌط( 

3 6  

انوواع المصوارف والمقارنوة بٌنهوا  –اهمٌة الصرف 

 تخطٌط شبكات المصارف المكشوفة والمغطاه. –

3 6  

  2 1  ومناقشة الطالب مراجعة للمقرر

 الجزء العملى
الترع والمصارف فى مصر شبكة  –مصادر المٌاه 

 .األعمال الصناعٌة للرى –
4  2 

 1  2 طرق قٌاس مٌاه الرى 

 1  2 حركة المٌاه فى التربة المشبع

 –االحتٌاجات والمقننات المائٌة  –االستهالك المائى 
 كفاءات الرى

6  3 

طرق رى المزرعة  ) مكونات وخصائص نظم 
الرى السطحى وتحت السطحى والرى بالرش 

 لرى بالتنقٌط( وا

6  3 

انوواع المصوارف والمقارنوة بٌنهوا  –اهمٌة الصرف 

 تخطٌط شبكات المصارف المكشوفة والمغطاه. –

6  3 

 1  2 مراجعة للمقرر وعرض اعمال الطالب
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 14 14 65 األجمالي

 

 أسالٌب التعلٌم والتعلم (4

 محاضرات  -4-1

 دروس عملٌة -4-2

 

 أسالٌب تقٌٌم الطلبة (5

 المعرفة والفهم والمهارات الزهنٌة  لتقٌٌم شهر     دورى أعمال سنة كل امتحان  -5-1

 المعرفة والفهم والمهارات الزهنٌة لتقٌٌم      ى                     امتحان شفو  -5-2

 المعرفة والفهم والمهارات الزهنٌة والعملٌة. لتقٌٌم        امتحان عملى نهائى      -5-3

ة لمعرفة والفهم والمهارات الزهنٌا لتقٌٌمر الفصل الدراسى    امتحان نظرى آخ -5-4

 والعملٌة.

 جدول التقٌٌم

   12 - 8 - 4 األسبوع    ................  1التقٌٌم 

  عشر الرابعاألسبوع        ................  2التقٌٌم 

 األسبوع     الخامس عشر   ................  3التقٌٌم 

 . األسبوع    السادس عشر ................  4التقٌٌم 

 

 الوزن النسبً لكل تقٌٌم

 %15 أعمال السنة/الفصل )دورى(           

 %10 االمتحان الشفوي

 %15 االمتحان العملً

 %60 امتحان آخر السنة/الفصل

 % أنواع التقٌٌم األخرى
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 %100 المجموع

 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 

 قائمة المراجع (6

 مذكرات المقرر -6-1

 من اعداد أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم.  هندسة الرى والصرفمذكرة فى  

 

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

 

كلٌة  –لالستاذ الدكتور نزٌة اسعد ٌونان  -1335 -الجزء االول والثانى –هندسة الرى ( 1 

 جامعة األسكندرٌة –الهندسة 

 

 كتب مقترحة -6-3

1) Irrigation Theory and Practice-by A.M. Michael-1978 , VIKAS PUBLISHING HOUSE PVT 

LTD, New Delhi, india . 

 

 مجالت دورٌة، مواقع إنترنت، إلخ -6-4

- Transactions of the ASAE, St. Joseph, MI.USA  

-  www.Rainbaird.com 

 اإلمكانات المطلوبة للتعلٌم والتعلم (7

ومعمل اختبارات الرى )المٌاه  (Data show)جهاز حاسب آلى وجهاز عرض بٌانات 

لتربة( ٌحتوى على وحدة ضخ مٌاه واجهزة قٌاس تصرف المٌاه، وتقدٌرالرطوبة فى وا

 التربة .ونمازج من مكونات شبكات الرى بالرش والتنقٌط للتعرف العملى على تشغٌلها . 
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 رئٌس القسم:    منسق المقرر:

 أ.د. / منتصر عبد هللا عواد        أ.د. / محمد ٌوسف األنصارى  

 لتوقٌع:ا   التوقٌع:

 التارٌخ:  


