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            كلٌة الزراعة بمشتهر      جامعة  بنها           

 ()هيدروليكا ررــات مقــمواصف

 
 

 مواصفات المقرر

 

        الهندسة الزراعٌة           :البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر

 رئٌسى                              :عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 الهندسة الزراعٌة :م الذي ٌقدم البرنامجالقس

 الهندسة الزراعٌة :القسم الذي ٌقدم المقرر

  2 /الثانٌة  :السنة الدراسٌة/ المستوى

 2006ٌولٌو  :تارٌخ اعتماد المواصفات

 

 )أ(  البٌانات األساسٌة
  (206هندسة زراعٌة )الكود:            الهٌدرولٌكا ومٌكانٌكا الموائعالعنوان:    

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

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

 

 )ب(  البٌانات المهنٌة

 األهداف العامة للمقرر (1

  خصائص الموائع والقوى اإلستاتٌكٌة الناشئة عنها وفهم تعرٌف الطالب بأهم
قوانٌن المنظمة لسرٌان الموائع والطاقات المسببة للسرٌان تفاصٌل العالقات وال

 والناتجة عنه.
 االستخدام  مهارة قوانٌن سرٌان الماء فى األنابٌب و القدرة على فهم اكساب الطالب

 . العملى للتقنٌات المختلفة لقٌاس السرٌان   
  لفهم وتحلٌل  ومٌكانٌكا الموائع قوانٌن الهٌدرولٌكااكساب الطالب القدرة على تطبٌق

حل  الموضوعات المرتبطة فى المقررات والدراسات المستقبلٌة وكذلك فى
 المشكالت العملٌة التى ستواجهه فى العمل الحقلى بعد التخرج.

 هى تمكٌن الطالب من أن: النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر (2
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 المعرفة والفهم -أ

كحساب  فهم تطبٌقاتها العملٌةٌونة. الموائع وقوانٌن الموائع الساكخصائص  عرفٌ -1-أ

مقدار ونقطة تأثٌر الضغط الكلى للماء الواقع على البوابات واألسطح المستوٌة 

 والمنحنٌة.

 الهامة. وتطبٌقاتها لسرٌان الموائع القوانٌن األساسٌة ٌفهم -2-أ 

خطوة لحساب الفواقد فى الضغط وتحدٌد قطر االنابٌب  -ٌفهم اسلوب الخطوة -3-أ

 ناسب لسرٌان مائى بتصرف معٌن .الم

 ٌعرف طرق القٌاس المختلفة لسرٌان المٌاه وتحدٌد ممٌزات وعٌوب كل نوع. -4-أ 

ٌتعرف على مشاكل السرٌان فى األنابٌب المركبة على التوالى وعلى التوازى  -5-أ

 وتحدٌد القطر اإلقتصادى لخطوط األنابٌب. 

 المهارات الذهنٌة -ب

وٌستخلص النتائج حول قوى ضغط الموائع على األسطح  ٌحلل البٌانات -1-ب 

المغمورة ، قٌاسات السرٌان المائى واختٌار القطر األقتصادى لألنابٌب المناسبة لمعدل 

 سرٌان معٌن.

المشاكل نتٌجة فواقد الضغط خالل مسار سرٌان الموائع والقدرة على د حدٌ -2-ب 

  ادارة وحل هذه المشاكل.

ت الحقلٌة لنظام سرٌان فى مواسٌر مركبة لتقٌٌم اداء النظام باستخدام ٌحلل البٌانا -3-ب 

 المعادالت المناسبة.

 

 المهارات المهنٌة والعملٌة -ج أ

ٌجمع وٌحلل بٌانات التجارب فى مجال الهٌدرولٌكا ومٌكانٌكا الموائع  -1- ج أ 

 .واستخالص النتائج 

قطاعات فى تصمٌم  نٌكا الموائعنظرٌات وقوانٌن الهٌدرولٌكا ومٌكا ٌطبق -3- ج أ 

خاصة ما . وخطوط األنابٌب وقٌاس معدالت السرٌان بها والخزاناتالمجارى المائٌة 

 ٌتعرض له الطالب فى المقررات التالٌة مثل "تصمٌم نظم الرى والصرف".



 

3 
 

 

 المهارات العامة والقابلة للنقل -ج ب

من خالله ٌقدم الطالب ٌعمل فى مجموعات صغٌرة فى فصل العملى الذى  -1- ج ب 

 تقارٌر منفردة .

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

 ٌحل المسائل فى حاالت نظرٌة وعملٌة متنوعة. -3- ج ب 

 ٌستخدم الحاسب األلى فى األتصال وتداول البٌانات والكتابة العلمٌة. -4- ج ب 

  اقع األنترنت المرتبطة بالهٌدرولٌكا ومٌكانٌكا الموائع. ٌدخل الى مو -5- ج ب 

 المحتوٌات (3

 الموضوعات التي تم تدريسها فعليا  
 عدد 

/االسبوعالساعات  
 محاضرة

ساعات إرشاد 
دروس أكاديمية 

 / عملية

 المحاضرات
  3 6 مقدمة، ضغط الموائع وقٌاساته، الهٌدروستاتٌكا.

وتطبٌقاتها، هٌدروكٌناماتٌكا، معادلة برنوللى 
 السرٌان خالل الفتحات

6 3  

  3 6 السرٌان فوق الهدارات والمنشأت المائٌة

  3 6 السرٌان خالل األنابٌب

  1 2 السرٌان اللزج

  1 2 مراجعة للمقرر ومناقشات

 الجزء العملى
 3  6 مقدمة، ضغط الموائع وقٌاساته، الهٌدروستاتٌكا.

وتطبٌقاتها،  هٌدروكٌناماتٌكا، معادلة برنوللى
 السرٌان خالل الفتحات

6  3 

 3  6 السرٌان فوق الهدارات والمنشأت المائٌة

 3  6 السرٌان خالل األنابٌب

 1  2 السرٌان اللزج

 1  2 مراجعة للمقرر وعرض اعمال الطالب

 14 14 65 األجمالي
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 أسالٌب التعلٌم والتعلم (4

 محاضرات  -4-1

 دروس عملٌة -4-2

 

 الطلبة أسالٌب تقٌٌم (5

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

 المعرفة والفهم والمهارات الزهنٌة لتقٌٌمامتحان شفوى                               -5-2

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

ة لمعرفة والفهم والمهارات الزهنٌا لتقٌٌمامتحان نظرى آخر الفصل الدراسى     -5-4

 والعملٌة.

 جدول التقٌٌم

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

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

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

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

 

 نسبً لكل تقٌٌمالوزن ال

 %15 أعمال السنة/الفصل )دورى(           

 %10 االمتحان الشفوي

 %15 االمتحان العملً

 %60 امتحان آخر السنة/الفصل

 % أنواع التقٌٌم األخرى

 %100 المجموع
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 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 

 

 قائمة المراجع (6

 مذكرات المقرر -6-1

 اعداد أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم. من  الهٌدرولٌكا ومٌكانٌكا الموائعمذكرة فى  

 

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

 

 كتب مقترحة -6-3

1) KHURMI,R.S., 1978: A Text Book Of HYDRAULICS, FLUID MECHANICS AND 

HYDRAULIC MACHINES. S.CHAND& COMPANY LTD, RAM NAGAR, NEW DELHI-

110055 

دئ مٌكانٌكا الهٌدرولٌكا ومبا: 1995جبران  .ع .ع  ،.الفتٌانى  .ع. ف . ،ع .أ ،( األنصارى2

 جامعة األسكندرٌة )الجزء األول( –كلٌة الهندسة  –الموائع 

 

 مجالت دورٌة، مواقع إنترنت، إلخ -6-4

 ..........................................  

 اإلمكانات المطلوبة للتعلٌم والتعلم (7

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

)فى نفس معمل المٌاه والتربة( ٌحتوى على وحدة ضخ مٌاه وقنوات  ومواسٌر بالستٌك، 

 واجهزة قٌاس سرعة وضغط وتصرف السوائل .

 

 رئٌس القسم:     منسق المقرر:

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

  

 التارٌخ: 


