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 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 
 

 التدريسي: اسم مروان سامي سعيد

Marwan_alahmed@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة:  محاصيل العلف

 :مقررالفصل الخريفي

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

 ة:تفاصيل االساسيه للمادال 

 ة:الكتب المنهجي محاصيل العلف و المراعي 

Forage crops ة:المصادر الخارجي 

 االمتحان النهائي
 النهائي

 نظري   عملي

 السعي
 نظري    عملي

 السعي
 نظري        عملي 

 الفصل الدراسي

 االول    
 الثاني

 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 محاصيل علف  الدراسي : المقرر

 الفصل الدراسي الوحدات عدد الساعات العملية عدد الساعات النظرية

 الخريفي 3.5 3 2

 

 يةلمالمادة الع المادة النظرية التاريخ

بعذذا المصذذتل ات الملمذذة لم الذذيل  نبذة  ااريخيذذة عذذح الم الذذيل العلفيذذة    1
 العلف 

زيار  حقلية الى حقول الكلية 
النبااات النامية   للتعرف على 

 .جمع النماذج منلا

 الولف العام للعائلة النجيلية  اهمية م اليل العلف   اقسيم  اصنيف م اليل العلف   2

 الولف العام للعائلة البقولية . الهمية االقتصادية  االدار  الزراعية للبقوليات   منلا الجت ا  3

  الولف النبااي للجت  البرسيم .  البرسيم المصري  صولماالهمية االقتصادية  االدار  الزراعية ل  4

الولف النبااي لللرطمان     لللرطمان   ال ندقوق   الكرطاالهمية االقتصادية   االدار  الزراعية   5
 البرسيم ال لو .

اللوبياء العلفية   الكشون   لم اليل    االدار  المزرعيةاالهمية االقتصادية   6

 نفل خف التير

الولف النبااي للكرط   فول 

 الصويا

ال لبة   الماش   فول  االهمية االقتصادية   االدار  المزرعية لم اليل  7
 الصويا 

الولف النبااي للماش   اللوبياء 
 العلفية 

  منلا  االهمية االقتصادية   االدار  المزرعية لم اليل النجيلية   منلا  8

 الشوفان الشعير 

 الولف النبااي لل لبة   الكشونيات 

الةر  الصفراء   الةر   دية   االدار  المزرعية لم اليل االهمية االقتصا  9
 البيضاء 

 الولف النبااي للشعير   الشوفان
   الدخح 

اء   الولف النبااي للةر  الصفر   ال شيش السوداني الدخح االهمية االقتصادية   االدار  المزرعية لم اليل  10

 ال شيش السودانيالةر  البيضاء   

 .التمييز بيح البة ر النجيلية المزايا   الفوائد –انواعلا  – المخاليط العلفية  11

التمييز بيح بة ر الم اليل  اربية م اليل العلف  12
 البقولية

 التقييم النوعي لم اليل العلف  الدريس -االعالف اصنيع   13

  كيفية اصنيع الدريس   السيالج السيالج   -االعالف  اصنيع   14

مشاهد  بعا المكائح   اآلليات  انتاج م اليل العلف مكننة   15

  الخالة بمكننة م اليل العلف 
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