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 كلٌة الزراعة بمشتهر       جامعة  بنها               

 (تصميم نظم ري   ) 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

 فصل دراسى أول /الرابعة  :السنة الدراسٌة/ المستوى

 2006ٌولٌو  :تارٌخ اعتماد المواصفات

 

 )أ(  البٌانات األساسٌة
 

  (403هندسة زراعٌة )الكود:            تصمٌم نظم الرى والصرفالعنوان:    

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

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

 الدراسى

 )ب(  البٌانات المهنٌة

 األهداف العامة للمقرر (1

 التربة بالماء عالقات  تفاصٌل تقدٌم عرض شامل ٌمكن الطالب من معرفة وفهم
  ة للتصمٌم السلٌم ألى نظام رى أو صرف.والضرورٌ بالنبات

  تعرٌف الطالب بالمكونات والمعدات المختلفة لنظم الرى والصرف الحقلى مع
 التركٌز على نظم الرى الضغطى ودورها فى التنمٌة الزراعٌة. 

  تخطٌط وتصمٌم نظم الرى والصرف الحقلى ، بما فى اكساب الطالب القدرة على
ومٌكانٌكا  قوانٌن الهٌدرولٌكا اتتطبٌقمٌم، مستعٌنا بذلك الخطوات العملٌة للتص

 الموضوعات المرتبطة فى المقررات السابقة. لتفاصٌل هالموائع وفهم
 .القدرة على تقٌٌم نظم الرى والصرف التى تعنى كفاءة وجودة النظام 
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 هى تمكٌن الطالب من أن: النتائج التعلٌمٌة المستهدفة للمقرر (2

 المعرفة والفهم -أ

 األسس العلمٌة ألختٌار نظام رى معٌن.تعرف على ٌ -1-أ

ٌلم باألسس النظرٌة والعملٌة لتصمٌم وتشغٌل وتقٌٌم النظم المختلفة للرى  -2-أ 

  والصرف.

خطوة فى تصمٌم نظم الرى والصرف الحقلى باستخدام  -ٌفهم اسلوب الخطوة -3-أ

 الجداول واألشكال والمعادالت التجرٌبٌة.

المختلفة لحقن األسمدة والكٌماوٌات من خالل نظام الرى، وٌفهم  ٌعرف الطرق -4-أ 

 ممٌزات وعٌوب كل طرٌقة. 

 ٌتعرف على التقنٌات الحدٌثة لتحسٌن الرى والتطبٌقات الهادفة لتوفٌر المٌاه.  -5-أ

 المهارات الذهنٌة -ب

جمع وتحلٌل البٌانات وتوظٌفها فى تصمٌم نظم الرى والصرف  ب مهارة كتسٌ -1-ب 

 ووضع برامج التشغٌل واسس التقٌٌم. 

ٌحسب األحتٌاجات المائٌة كمتطلبات تخطٌط وتصمٌم وتقٌٌم نظام الرى  -2-ب 

 والصرف آلى تركٌب محصولى.

 ٌحدد المشاكل الحقلٌة للرى والصرف واقتراح الحلول المناسبة. -3-ب 

تقٌٌم اداء  سبة فىٌحلل البٌانات الحقلٌة وٌستخدم الحاسب اآللى والمعادالت المنا -4-ب

 نظم الرى و الصرف الحقلى.

 المهارات المهنٌة والعملٌة -ج أ

 ٌعمل منفردا ، وفقا لتوجٌهات محدودة ومتفق علٌها. -1- ج أ 

 ٌجمع وٌحلل بٌانات التجارب فى مجال الرى الحقلى. -2- ج أ 

فى  ستهانظرٌات وقوانٌن الهٌدرولٌكا ومٌكانٌكا الموائع السابق درا طبقٌ -3- ج أ 

 نظم الرى والصرف.تصمٌم 

ٌعمل فى مجاالت تخطٌط وتنفٌذ نظم الرى والصرف تحت الظروف الحقلٌة  -4- ج أ 

 بمستوى المحترفٌن.
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ٌعد معلومات الرى والصرف وٌوجزها فى شكل مبسط لنقلها الى المزارعٌن  -5- ج أ 

 وعمال ومشغلى نظم الرى.

 المهارات العامة والقابلة للنقل - بج 

ٌعتاد على العمل فى مجموعات صغٌرة فى فصل العملى الذى من خالله ٌقدم  -1- ج أ 

 الطالب تقارٌر منفردة .

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

 ٌستخدم مهارة حل المسائل فى حاالت نظرٌة وعملٌة متنوعة. -3- بج  

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

ٌدخل الى مواقع األنترنت المرتبطة بتصمٌم وتشغٌل وتقٌٌم نظم الرى  -5- بج  

 والصرف. 

 :المحتوٌات (3

 الموضوعات التي تم تدريسها فعليا  
 عدد 

/االسبوعالساعات  
 محاضرة

ساعات إرشاد 
دروس أكاديمية 

 / عملية

 المحاضرات
، انواع نظم الرى الحقلى، العوامل المؤثرة مقدمة

فى اختٌار نظام الرى ، عالقات التربة بالماء 
 بالنبات.

4 2  

  2 4 تصمٌم وتقٌٌم نظام الرى السطحى

  3 6 نظم الرى بالرش، التشغٌل، التصمٌم ، التقٌٌم 

نظام الرى بالتنقٌط ، المكونات ، تشغٌل النظام ، 
 التصمٌم ، والتقٌٌم.

6 3  

أهمٌة الصرف ، تخطٌط وتصمٌم الصرف 
المكشوف، تصمٌم الصرف المغطى، معدات 

 ومكونات الصرف المغطى ، صٌانة نظام الصرف.

6 3  

  1 2 مراجعة للمقرر ومناقشات مفتوحة الطلبة 

 الجزء العملى
مقدمة، انواع نظم الرى الحقلى، العوامل المؤثرة 

بالماء  فى اختٌار نظام الرى ، عالقات التربة
 بالنبات.

4  2 

 2  4 تصمٌم وتقٌٌم نظام الرى السطحى

 3  6 نظم الرى بالرش، التشغٌل، التصمٌم ، التقٌٌم 
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نظام الرى بالتنقٌط ، المكونات ، تشغٌل النظام ، 
 التصمٌم ، والتقٌٌم.
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أهمٌة الصرف ، تخطٌط وتصمٌم الصرف 
المكشوف، تصمٌم الصرف المغطى، معدات 

 ات الصرف المغطى ، صٌانة نظام الصرف.ومكون

6  3 

 1  2 مراجعة للمقرر وعرض اعمال الطالب

 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     امتحان دورى أعمال سنة كل  -5-1

 المعرفة والفهم والمهارات الزهنٌة لتقٌٌمامتحان شفوى                               -5-2

 المعرفة والفهم والمهارات الزهنٌة والعملٌة. 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 

 

 الوزن النسبً لكل تقٌٌم

 %15 أعمال السنة/الفصل )دورى(           
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 %10 االمتحان الشفوي

 %15 االمتحان العملً

 %60 امتحان آخر السنة/الفصل

 % أنواع التقٌٌم األخرى

 %100 المجموع

 أي تقٌٌم تكوٌنً بحت

 

 

 قائمة المراجع (6

 مذكرات المقرر -6-1

 من اعداد أعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم.  تصمٌم نظم الرى والصرفمذكرة فى  

 

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

 

، توزٌع  2002تألٌف د/سمٌر محمد إسماعٌل  – ( تصمٌم وادارة نظم الرى الحقلى1 

 .منشأة المعارف باألسكندرٌة

 

 كتب مقترحة -6-3

1) Jensen, M. E. (1983): Design And operation of Farm irrigation Systems. An ASAE 

Monograph. st. Joseph, Michigan 49085 , USA. 

2) Keller, J. and Bliesner, R. D. 1990. Sprinkler and Trickle Irrigation,AVI Book. New York.  : Van 

Nostrand Reinhold. (1702 

3) Michael, A.M. (1978): Irrigation Theory and Practice. VIKAS PUBLISHING HOUSE PVT LTD, New 

Delhi, India. 
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4)Pair, C.H., Hinz, W.W, Reid, C. and Frost, K.R. (1975): Sprinkler Irrigation. 4th Edition, Sprinkler 

Irrigation Association, Washington.USA. 

5)Pillsbury, A.F.(1968): Sprinkler Irrigation. FAO Agric. Development Paper, No. 88, Rome, 179 P. 

 

 مجالت دورٌة، مواقع إنترنت، إلخ -6-4

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

- www.nelsonirrigation.com 

 اإلمكانات المطلوبة للتعلٌم والتعلم (7

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

دالت تساقط المٌاه، ونمازج ٌحتوى على وحدة ضخ مٌاه واجهزة قٌاس ضغط وتصرف ومع

من مكونات شبكات الرى بالرش والتنقٌط للتدرٌب العملى على تركٌب وتشغٌل وتقٌٌم نظم 

 الرى. 

 

   أ.د. / محمد ٌوسف األنصارى  منسق المقرر:

 

 أ.د. / منتصر عبد هللا عواد رئٌس القسم:   

 3-07-2009التارٌخ:  

http://www.nelsonirrigation.com/
http://www.nelsonirrigation.com/

