كلٌة الزراعة بمشتهر

جامعة بنها

مواصفــات مقــرر ( االت هيدروليكة )

مواصفات المقرر

البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر:

الهندسة الزراعٌة

عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج:

ثانوى -اختٌارى

القسم الذي ٌقدم البرنامج:

الهندسة الزراعٌة

القسم الذي ٌقدم المقرر:

الهندسة الزراعٌة

السنة الدراسٌة /المستوى:

الثالثة  /فصل دراسى ثانى

تارٌخ اعتماد المواصفات:

ٌولٌو 2006

العنوان:

أآلت هٌدرولٌكٌة

(أ) البٌانات األساسٌة
الكود :هندسة زراعٌة ()314

----

المحاضرة 2 :ساعة  /أسبوع

الساعات المعتمدة:

العملً 2 :ساعة  /أسبوع

المجموع 56= 14× 4 :ساعة  /الفصل الدراسى

(ب) البٌانات المهنٌة
 )1األهداف العامة للمقرر
 تعرٌف الطالب بحركة السوائل الدورانٌة والالدورانٌة والتشابه الهٌدرولٌكى
وتفاصٌل العالقات والقوانٌن المنظمة لحركة المضخات والتربٌنات بانواعها
المختلفة.
 اكساب الطالب القدرة على فهم خصائص السرٌان ومنحنٌات األداء فى المضخات
الطاردة المركزٌة وتحدٌد خطوات التشغٌل والصٌانة فى المضخات العادٌة ومتعددة
المراحل .
 اكساب الطالب القدرة النظرٌة والعملٌة على تحدٌد مواصفات المضخات والتربٌنات
وضواغط الهواء والرفاصات المناسبة إلحتٌاجات نظام تشغٌل معٌن مستفٌدا
بدراساته السابقة فى مقرر الهٌدرولٌكا ومٌكانٌكا الموائع.
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 )2النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر هى تمكٌن الطالب من أن:
أ -المعرفة والفهم
أٌ -1-عرف أنواع اآلالت الهٌدرولٌكٌة مع التركٌز على التربٌنات والمضخات وفهم
الحركة الدورانٌة والألدورانٌة للسوائل.
أٌ-2-فهم القوانٌن األساسٌة للتشابه الهٌدرولٌكى وتطبٌقاتها .
أٌ -3-فهم منحنٌات األداء وكٌفٌة اختٌار المضخات بانواعها .
أٌ -4-عرف وٌفهم نظرٌا وعملٌا كٌفٌة تحوٌل الطاقة الهٌدرولٌكٌة الى طاقة مٌكانٌكٌة
بواسطة التربٌنات بانواعها وخطوات حساب مقدارها وفواقدها.
أٌ -5-عرف طرق توصٌل المضخات على التوالى وعلى التوازى وٌفهم منحنٌات
األداء لكل حالة.
ب -المهارات الذهنٌة
ب ٌ -1-قراء منحنٌات األداء للمضخات وٌختار المضخة ذات المواصفات المناسبة
لنظام هٌدرولٌكى معٌن.
ب ٌ -2-حسب الطاقة الناتجة من تربٌنة بمواصفات معٌنة وتحت ظروف هٌدرولٌكٌة
معٌنة.
بٌ -3-قٌٌم اداء اآلالت الهٌدرولٌكٌة وٌحدد كفاءة التشغٌل لكل منها ،وٌضع توصٌات
التشغٌل والصٌانة.
ج أ -المهارات المهنٌة والعملٌة
ج أ ٌ -1-عمل بحرفٌة منفردا فى تحدٌد المواصفات الفنٌة للمضخات والتربٌنات
المناسبة الحتٌاجات نظام مائى معٌن .
ج أ ٌ -2-جمع وٌحلل بٌانات عروض األسعار السوقٌة للمضخات والتربٌنات
والمفاضلة بٌنها فنٌا.
ج أٌ -3-شرف على تركٌب المضخات بأنواعها وٌضع برامج التشغٌل والصٌانة
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ج ب  -المهارات العامة والقابلة للنقل
ج ب ٌ -1-عمل فى مجموعات صغٌرة فى فصل العملى الذى من خالله ٌقدم الطالب
تقارٌر منفردة .
ج ب ٌ -2-خطط وٌنظم الوقت لإلنتهاء من األعمال المطلوبة خالل الزمن المتاح.
ج ب ٌ -3-حل المسائل فى حاالت نظرٌة وعملٌة متنوعة.
ج ب ٌ -4-ستخدم الحاسب األلى فى األتصال وتداول البٌانات والكتابة العلمٌة.
ج ب ٌ -5-دخل الى مواقع األنترنت المرتبطة باآلالت الهٌدرولٌكٌة ولوازمها.
 )3المحتوٌات
ساعات إرشاد
دروس أكاديمية
 /عملية

عدد
الساعات/االسبوع

محاضرة

مقدمة،حركة السوائل الدورانٌة والالدورانٌة

2

1

التشابه الهٌدرولٌكى

2

1

انواع المضخات واجهزة رفع المٌاه

6

3

خصائص السرٌان فى مضخات الطرد المركزى

6

3

منحنٌات األداء واختٌار المضخات متعددة المراحل

6

3

تربٌنات المٌاه  -ضواغط الهواء – الرفاصات.

4

2

مراجعة للمقرر ومناقشات الطالب

2

1

مقدمة،حركة السوائل الدورانٌة والالدورانٌة

2

1

التشابه الهٌدرولٌكى

2

1

انواع المضخات واجهزة رفع المٌاه

6

3

خصائص السرٌان فى مضخات الطرد المركزى

6

3

منحنٌات األداء واختٌار المضخات متعددة المراحل

6

3

تربٌنات المٌاه  -ضواغط الهواء – الرفاصات.

4

2

مراجعة للمقرر وعرض آلعمال الطالب

2

1

الموضوعات التي تم تدريسها فعليا
المحاضرات

الجزء العملى

3

األجمالي

65

14

14

 )4أسالٌب التعلٌم والتعلم
 -1-4محاضرات
 -2-4دروس عملٌة

 )5أسالٌب تقٌٌم الطلبة
 -1-5امتحان دورى أعمال سنة كل شهر

لتقٌٌم المعرفة والفهم والمهارات الزهنٌة

 -2-5امتحان شفوى
 -3-5امتحان عملى نهائى

لتقٌٌم المعرفة والفهم والمهارات الزهنٌة
لتقٌٌم المعرفة والفهم والمهارات الزهنٌة والعملٌة.

 -4-5امتحان نظرى آخر الفصل الدراسى
والعملٌة.

لتقٌٌم المعرفة والفهم والمهارات الزهنٌة

جدول التقٌٌم
التقٌٌم  ................ 1األسبوع 12 - 8 - 4
التقٌٌم  ................ 2األسبوع

الرابع عشر

التقٌٌم  ................ 3األسبوع

الخامس عشر

التقٌٌم  . ................ 4األسبوع

السادس عشر

الوزن النسبً لكل تقٌٌم
أعمال السنة/الفصل (دورى)

%15

االمتحان الشفوي

%10

االمتحان العملً

%15

امتحان آخر السنة/الفصل

%60

أنواع التقٌٌم األخرى

%
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المجموع

%100

أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 )6قائمة المراجع
 -1-6مذكرات المقرر
مذكرة فى اآلالت الهٌدرولٌكٌة من اعداد أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم.

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

 -3-6كتب مقترحة
1) KHURMI,R.S., 1978: A Text Book Of HYDRAULICS, FLUID MECHANICS AND
HYDRAULIC MACHINES. S.CHAND& COMPANY LTD, RAM NAGAR, NEW DELHI110055, India.

 -4-6مجالت دورٌة ،مواقع إنترنت ،إلخ
http://www.globalspec.com
 )7اإلمكانات المطلوبة للتعلٌم والتعلم
جهاز حاسب آلى وجهاز عرض بٌانات )(Data show
ومعمل اختبارات آآلت هٌدرولٌكٌة (فى نفس معمل المٌاه والتربة) ٌحتوى على وحدة ضخ
مٌاه وقنوات ومواسٌر بالستٌك ،واجهزة قٌاس سرعة وضغط وتصرف وعدد اللفات
للطلمبات.

منسق المقرر :أ.د / .محمد ٌوسف األنصارى

رئٌس القسم :أ.د / .منتصر عبد هللا عواد
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التارٌخ30-07-2009 :
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