الزراعة بمشتهر

جامعة بنها

مواصفــات مقــرر ( ادارة الري)

مواصفات المقرر

البرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها المقرر:

الهندسة الزراعٌة

عنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج:

رئٌسى

القسم الذي ٌقدم البرنامج:

الهندسة الزراعٌة

القسم الذي ٌقدم المقرر:

الهندسة الزراعٌة

السنة الدراسٌة /المستوى:

الرابعة  /فصل دراسى ثانى

تارٌخ اعتماد المواصفات:

ٌولٌو 2006

العنوان:

(أ) البٌانات األساسٌة
الكود :هندسة زراعٌة ()408
ادارة الرى الحقلى

الساعات المعتمدة:

----

العملً 2 :ساعة  /أسبوع

المحاضرة 2 :ساعة  /أسبوع
المجموع 56= 14× 4 :ساعة  /الفصل الدراسى

(ب) البٌانات المهنٌة
 )1األهداف العامة للمقرر
 تقدٌم للطالب عرض شامل للوضع المائى فى مصر وهمٌة ترشٌد المٌاه وتعرٌفه
بنوعٌة المٌاه ومصادر التلوث وطرق الوقاٌة والعالج.
 تعرٌف الطالب بطرق تقدٌراألحتٌاجات والمقننات المائٌة واسالٌب جدولة الرى .
 اكساب الطالب القدرة على تشغٌل وصٌانة وتقٌٌم نظم الرى الحقلى وتحدٌد كفاءتها
 ،بما فى ذلك تشغٌل وصٌانة نظم التسمٌد مع الرى وحساب التكالٌف الكلٌة للرى.
 القدرة على ادارة مشروعات الرى الحقلى الكبرى بفكر واسع ومعرفة بالجهات
المعنٌة والقوانٌن المنظمة إلدارة الرى فى مصر.
1

 )2النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر هى تمكٌن الطالب من أن:
أ -المعرفة والفهم
أٌ -1-عرف الوضع المائى الحالى فى مصر والسٌنارٌوهات المستقبلٌة للمٌزان المائى
لمواجهة زٌادة الطلب .
أٌ -2-فهم األسس العلمٌة التى تقوم علٌها ادارة الرى الحقلى.
أٌ -3-فهم طرق تقدٌر اإلحتٌاجات المائٌة واألجهزة التى تساعد فى جدولة الرى.
أٌ -4-عرف المعدالت والتركٌزات المثلى لحقن األسمدة للمحاصٌل المختلفة من خالل
نظام الرى.
أٌ -5-عرف خطوات تقدٌر التكالٌف الكلٌة للرى الحقلى.
أٌ -6-عرف الجهات المعنٌة بأدارة الرى الحقلى وٌفهم القوانٌن المنظمة له.
ب -المهارات الذهنٌة
بٌ -1-حلل البٌانات المناخٌة والمحصولٌة والمائٌة وٌوظفها فى ادارة الرى الحقلى .
بٌ -2-حسب األحتٌاجات المائٌة وٌحدد جودة المٌاه كمتطلبات اساسٌة الدارة الرى.
بٌ -3-تنبأ بالمشاكل الحقلٌة والبٌئٌة للرى وٌقترح الحلول المناسبة.
بٌ -4-حلل البٌانات الحقلٌة لوضع برامج التشغٌل والصٌانة باستخدام الحاسب اآللى
والمعادالت المناسبة.
بٌ -5 -تخذ القرار المناسب لحل المشاكل الطارئة بالتوجة للجهة المعنٌة الصحٌحة
أو التصرف وفقا للقوانٌن المنظمة.

ج أ -المهارات المهنٌة والعملٌة
ج أ ٌ -1-عمل منفردا بقدرات ومهارت متخصص فى ادارة الرى الحقلى.
ج أ ٌ -2-ستخدم اجهزة قٌاس ومتابعة لحالة التربة والنبات وتحلٌل البٌانات الحقلٌة
لتحقٌق اإلدارة المثلى للرى الحقلى .
ج أ ٌ -3-صمم وٌنفذ برامج التشغٌل والصٌانة لنظم الرى والتسمٌد .
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ج أ ٌ -4-عمل فى مشروعات اإلدارة المتكاملة للرى الحقلى والتوجٌه المائى
للمزارعٌن.
ج أ ٌ -5-عد نشرات ارشادٌة لجدولة الرى والتسمٌد بشكل مبسط لنقلها الى المزارعٌن
وٌعقد الندوات اإلرشادٌة لالدارة السلٌمة للرى الحقلى ورفع كفاءة استخدام المٌاه.

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 بادارة الرى الحقلى.
 )3المحتوٌات
عدد
الساعات/االسبوع

محاضرة

المحاضرات
مقدمة عامة عن الوضع المائى فى مصر – نوعٌة المٌاه –
تلوث المٌاه

4

2

اإلحتٌاجات والمقننات المائٌة – جدولة الرى –– كفاءات الرى

4

2

تشغٌل وصٌانة شبكات الرى والصرف الحقلى – تشغٌل وصٌانة
نظم الرى الضغطى

6

3

التسمٌد مع مٌاه الرى – حساب تكالٌف الرى

6

3

الجهاااات المعنٌاااة باااىدارة الااارى الحقلاااى ودور كااال منهاااا – اهااام

6

3

الموضوعات التي تم تدريسها فعليا

ساعات إرشاد
دروس أكاديمية
 /عملية

القوانٌن والقرارات المنظمة الدارة الرى الحقلى فى مصر.

مراجعة للمقرر ومناقشات الطالب

2

الجزء العملى
مقدمة عامة عن الوضع المائى فى مصر – نوعٌة المٌاه –
تلوث المٌاه

4

3

1
2

اإلحتٌاجات والمقننات المائٌة – جدولة الرى –– كفاءات الرى

4

2

تشغٌل وصٌانة شبكات الرى والصرف الحقلى – تشغٌل وصٌانة
نظم الرى الضغطى

6

3

التسمٌد مع مٌاه الرى – حساب تكالٌف الرى

6

3

الجهاااات المعنٌاااة باااىدارة الااارى الحقلاااى ودور كااال منهاااا – اهااام

6

3

القوانٌن والقرارات المنظمة الدارة الرى الحقلى فى مصر.

مراجعة للمقرر وعرض اعمال الطالب

2

األجمالي

65

1
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
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الوزن النسبً لكل تقٌٌم
أعمال السنة/الفصل (دورى)

%15

االمتحان الشفوي

%10

االمتحان العملً

%15

امتحان آخر السنة/الفصل

%60

أنواع التقٌٌم األخرى
المجموع

%
%100

أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 )6قائمة المراجع
 -1-6مذكرات المقرر
مذكرة فى ادارة الرى الحقلى من اعداد أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم.

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

 )1تصمٌم وادارة نظم الرى الحقلى – تألٌف د/سمٌر محمد إسماعٌل  ، 2002توزٌع
منشأة المعارف باألسكندرٌة.

 -3-6كتب مقترحة
 -1د.م .محمد نصر الدٌن عالم وآخرون" :المٌاه واألراضى الزراعٌة فى مصر -الماضى
والحاضر والمستقبل"  -المكتبة األكادٌمٌة  2001القاهرة.
2) Irrigation Theory and Practice-by A.M. Michael-1978 , VIKAS PUBLISHING HOUSE PVT
.LTD, New Delhi, India
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 -4-6مجالت دورٌة ،مواقع إنترنت ،إلخ
..........................................
..........................................
 )7اإلمكانات المطلوبة للتعلٌم والتعلم
جهاز حاسب آلى وجهاز عرض بٌانات )(Data show

منسق المقرر :أ.د / .محمد ٌوسف األنصارى

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