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 ((السنٌيت )) أسخمارة الخطت الخذريسيت 
 

 الخذريسي: اسم مروان سامي سعيد

 :البريذ االلكخرًني 

 اسم المادة:   محاصيل العلف

 :مقررالفصل الربيعي 

 ة:اىذاف الماد التعرف على اهمية المحاصيل العلفية و طرق زراعتها و ادارتها و حشها او قطعها 

 ة:الخفاصيل االساسيو للماد 

 ت:الكخب المنيجي محاصيل العلف و المراعي 

Forage crops ت:المصادر الخارجي 

 االمتحان النهائي
 النهائي

 نظري   عملي

 السعي
 نظري    عملي

 السعي
 نظري        عملي 

 الفصل الدراسي

 االول    
 الثاني

 

 :حقذيراث الفصل

 :تمعلٌماث اضافي 
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 محاصيل علف  المقرر الذراسي :

 انفصم انذساسً انىحذاث عذد انساعاث انعًهٍت عذد انساعاث انُظشٌت

 انشبٍعً 3.3 3 2

 

 يةلمالمادة الع المادة النظرية التاريخ

صٌاسة حقهٍت انى حقىل انكهٍت  َبزة حاسٌخٍت و بعض انًصطهحاث انًهًت نًحاصٍم انعهف   1

نهخعشف عهى انُباحاث انُايٍت و 

 .جًع انًُارج يُها

 انىصف انعاو نهعائهت انُجٍهٍت  ًٍت يحاصٍم انعهف و حقسٍى وحصٍُف يحاصٍم انعهف اه  2

 انىصف انعاو نهعائهت انبقىنٍت . الهًٍت االقخصادٌت واالداسة انضساعٍت نهبقىنٍاث و يُها انجج ا  3

  نبشسٍى .انىصف انُباحً نهجج وا  انبشسٍى انًصشي حصىلاالهًٍت االقخصادٌت واالداسة انضساعٍت نً  4

انىصف انُباحً نههشطًاٌ و   نههشطًاٌ و انحُذقىق و انكشطاالهًٍت االقخصادٌت و االداسة انضساعٍت   5

 انبشسٍى انحهى .

انهىبٍاء انعهفٍت و انكشىٌ نًحاصٍم  و االداسة انًضسعٍتاالهًٍت االقخصادٌت   6

 و انحهبت و َفم خف انطٍش

انىصف انُباحً نهكشط و فىل 

 انصىٌا

َفم خف انطٍش و انحهبت و  االهًٍت االقخصادٌت و االداسة انًضسعٍت نًحاصٍم  7

 انًاش و فىل انصىٌا 

انىصف انُباحً نهًاش و انهىبٍاء 

 انعهفٍت 

و يُها  االهًٍت االقخصادٌت و االداسة انًضسعٍت نًحاصٍم انُجٍهٍت و يُها  8

 انشىفاٌ انشعٍش 

 انىصف انُباحً نهحهبت و انكشىٍَاث 

انزسة االهًٍت االقخصادٌت و االداسة انًضسعٍت نًحاصٍم انُجٍهٍت و يُها   9

 انصفشاء و انزسة انبٍضاء 

 انىصف انُباحً نهشعٍش و انشىفاٌ

 و انذخٍ 

و  انذخٍ االهًٍت االقخصادٌت و االداسة انًضسعٍت نًحاصٍم انُجٍهٍت و يُها  10

 انحشٍص انسىداًَ

و انىصف انُباحً نهزسة انصفشاء 

 انحشٍص انسىداًَانزسة انبٍضاء و 

 .انخًٍٍض بٍٍ انبزوس انُجٍهٍت انًضاٌا و انفىائذ –اَىاعها  – انًخانٍظ انعهفٍت  11

انخًٍٍض بٍٍ بزوس انًحاصٍم  حشبٍت يحاصٍم انعهف  12

 انبقىنٍت

 انخقٍٍى انُىعً نًحاصٍم انعهف  انذسٌس -االعالف حصٍُع   13

  كٍفٍت حصٍُع انذسٌس و انسٍالج سٍالج  ان -االعالف  حصٍُع   14

يشاهذة بعض انًكائٍ و اَنٍاث  اَخاج يحاصٍم انعهف يكُُت   15

  انخاصت بًكُُت يحاصٍم انعهف 

 

 


