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 جامعة بنها 

 كلية الزراعة 

 تكنولوجيا علف ومراعىتوصيف مقرر 

 مواصفات المقرر

 : جمٌع البرامج  مقررالالبرنامج أو البرامج التً ٌقدم من خاللها 

 : اختٌارى جمٌع البرامجعنصر رئٌسً أم ثانوي للبرامج

 المحاصٌل -:القسم الذي ٌقدم المقرر

 اسات العلٌا: العلٌا الدرالسنة الدراسٌة/ المستوى

 1001/ 71/ 71 :موافقة مجلس القسمتارٌخ 

 )أ(  البيانات األساسية

  527م ح صالكود:                        تكنولوجيا علف ومراعىالعنوان:

  75المجموع:            2 العملي:           -2لمحاضرة:ا       3ا الساعات المعتمدة

 )ب(  البيانات المهنية 

 امة للمقرراألهداف الع (1

تهدف الدراسة الى دراسة محاصٌل العلف والمراعى البقولٌة والنجٌلٌةة ويٌراةا مةن  الناحٌةة  -

المورفولوجٌةةة والتربٌبٌةةة والبٌمٌائٌةةة وال ذائٌةةة وسةةلوبٌات النمةةو والنوعٌةةة ومةةدى ت ثراةةا 

 وانةةواا المراعةةى ومناةة ئها وتحدٌةةداا وادارتهةةا–بةةالوروف البٌئٌةةة والمعةةامالت ال راعٌةةة 

 وعالقتها باالنتاج الحٌوانى وادارته والقٌاسات والتقدٌرات البمٌة والنوعٌة 

وتخ ٌن والت ذٌة االعالف الخضراء فى صوراا المختلفة بالطرق الحدٌثة  االعداد والتجهٌ   -

 واالاتمام بالنواحى البٌوفسٌولوجٌة والجودة .

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر(2

 مالمعرفة والفه -أ

 المصطاحات العلمٌة الخاصة بتبنولوجٌا االعالف والمراعى. ٌتعرف على -7-أ     

  .اساسٌات انتاج االعالف وانااء المراعى وتحدٌداا وادارتها ونوم الرعى ٌذبر-1-أ 

 ثراا بالوروف البٌئٌة والمعامالتوعالقة نوعٌتها باالنتاج الحٌوانى ومدى تا           

  .ال راعٌة

 خضراء بصوراا المختلفة معحفو وتخ ٌن االعالف الوتجهٌ   خص طرقٌل -3-أ 

 لوجٌة والجودة.واالاتمام بالنواحى البٌوفسٌ
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 المهارات الذانٌة -ب 

      عى وانسب المواقع للوروف البٌئٌةٌختار انواا ال راعات العلفٌة والمرا-7-ب 
 ومى مالئمتها للحٌوانات المجترة.لمختلفة ا

االدارة طبقا للوروف المحٌطة واالمبانٌات المتاحة بافضل  ٌصمم نوم -2-ب 
االقتصادٌات على ضوء ماتم دراسته من بدائل متاحة مع تحدٌد الماابل المتوقعة 

 واالقترحات لحلها بابسط الطرق واقل التبالٌف
الرعى المناسبة بما ٌضمن تواجد االعالف طول العام مع  الحش و ٌختار طرق -3-ب 

اعداد وتجهٌ  وتخ ٌن االعالف الخضراء بالطرق المناسبة مع تقدٌر بمٌة  االضافات او

 وانوا االعالف المختلفة التى تناسب حٌونات الرعى طبقا النواعها واعداداا وحالتها

 المهارات -ج

 المهارات المهنٌة والعملٌة -أ-ج

 من الحٌوانات.لالنواا واالعداد المختلفة  ٌقدر بمٌة ونوعٌة االعالف المطلوبة  -7-أ-ج

     وجودة التعامل  ةالحدٌثبطرق التحلٌل ل وتقدٌر نوعٌة االعالف الخضراء ٌحلت -1-أ-ج

 . مةلالا ة والحسابات مع  األجه

المختلفةة ومةدى ارتباطهةةا  عةالفالبمٌةة لالو لنوعٌةةةاعامةل مةع العالقةات التبادلٌةة الت -3-أ-ج

 وطرق الوقاٌة والعالج. – الحٌوان صحةب

 هارات العامة والقابلة للنقلالم -ب-ج

  المختلفة. تواصل مع مجموعات العملالق وٌسالت -7-ب-ج

 .جودة االتصاالت بالمجموعات البحثٌة وصناعة القرارات ذات الصلة -1-ب-ج

ومنطقٌة واستعمال الحاسب االلى لاليراض  عرض النتائج بطرٌقة علمٌةتحلٌل و -3-ب-ج

 .المختلفة والمطلوبة

قرر :ـ محتوى الم  3 

ساعات إرشاد دروس أكاديمية 

 / عملية

 الموضوع عدد الساعات / األسبوع محاضرة

 نظرىلاالجزء  -أ   

 

 
      7 

2 
صطالحات –مقدمة -7

 واستخداماتها

 
      7 

2 
الطرق بٌئٌةوت ثٌراا -1

 على االنتاج والنوعٌة 

 
      7 

2 
دٌنامٌبٌةالنمو الخضرى -3
–عدد النباتات -المنافسة–

التسمٌد العضوىوالمعدنى 
ومواعٌد وتبنولوجٌا الحش 

 والت ذٌة.

 
      7 

2 
–الصٌانة –االبثار -4
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التجدٌد لحقول االعالف 
االضافات  –والمراعى 

 ال ذائٌة

 
      7 

2 
االدارة النموذجٌة -5

وت ثٌرااعلى النباتات 
 والحٌوانات

 
      7 

2 
قٌاسات النمو والنوعٌة -6

ى لالعالف والمراع
 والحٌوانات

 
      7 

2 
ال راعة المختافة -1

لالاجار والاجٌرات 
 والنباتات العابٌة

 
      7 

2 
نوم االدارة للمراعى -8

 ومستل ماتها 

 
      7 

2 
العالقة بٌن االعالف -9

والحٌوانات )البمٌة 
 والنوعٌة(

 
7 

2 
التربٌب ال ذائى -70

النوعٌة ونقص الت ذٌة 
واثراا على االنتاج 

 لحٌوانى و الوقاٌة والعالجا
 

 
1 

اعدادوتجهٌ   -77 2

وتخ ٌن االعالف ) درٌس 

 اٌالج (.                                          –سٌالج  –

 
1 

2 
استعمال االعالف -71

لحٌوانات اللحم واللبن 
 والعجول واالينام

 
74 

 
 االجمالى

 

 
 الجزء العملى  

7 
 2 

مراج ة واستعمال -7
االصطالحات الخاصة 
 باالعالف والمراعى 

7 
 2 

الدراسة النباتٌة -1
للبقولٌات والنجٌلٌات 

 العلفٌة ويٌراا
7 

 2 
المواصفات النموذجٌة -3

لنباتات االعالف 
 والمراعى وتقدٌراتها 

7 
 2 

بفاٌة الجها  الهضمى -4
 للمجترات ومتطلباتها

7 
 2 

التمٌٌ  بٌن نباتات -5
االعالف والمراعى فى 
 مراحل نمواا المختلفة  

7 
 2 

تقدٌرات االنتاج -1
والنوعٌة لالعالف 

 والمراعى
7 

 2 
تقدٌرات االحتٌاجات -8
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ال ذائٌة لقطوا الحٌونات 
 لفترة  منٌة محددة 

7 
 2 

الماابل وطرق حلها -9
النتاج االعالف والمراعى 
 فى المناطق الحارة والجافة

7 
 2 

االحصائى التحلٌل -70
 المناسب للمراعى الطبٌعٌة 

 
1 

 2 
اولوٌة البحوث -77

لتحسٌن االنتاجٌة والنوعٌة 
لالعالف واالنتاج 

 الحٌوانى
 
 

1 
 2 

تجهٌ  واعداد -71
وتخ ٌن االعالف بالطرق 
الحدٌثة المختلفة وتحدٌد 

 متطلبات الت ذٌة
74 

  
 اجمالى عدد الساعات

 أساليب التعليم والتعلم

  ............... ات نورٌةمحاضر -4-7

  .................. تدرٌبات عملٌة  -4-1

  .................. تبلٌفات دراسٌة -4-3

  .................  ٌارات مٌدانٌة -4 -4

 أساليب تقييم الطلبة(7

 . لتقٌٌم المعرفة والفهم والمهارات الذانٌة   . إمتحانات دورٌة -5-7

 لتقٌٌم المهارات العملٌة. .. امتحانات عملٌة -5-1

 . لعامة والقابلة للنقللتقٌٌم المعرفة والفهم والمهارات ا  .... امتحان افوى -5-3

 .المعرفة والفهم والمهارة الذانٌةلتقٌٌم    .... إمتحان نورى -5-4

 جدول التقييم

 .8، 4....   األسبوع  ..... إمتحانات دورية 1التقييم 

 .15..   األسبوع  ........ امتحان عممى 2التقييم 

 .15األسبوع    .......... امتحان شفوى 3التقييم 
 .18 -16األسبوع    .......... امتحان نظرى 4التقييم 

 الوزن النسبي لكل تقييم  
 % امتحانات دورية

 %66 امتحان آخر السنة/الفصل
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 %16 االمتحان الشفوي
 %36 االمتحان العممي

 % أعمال السنة/الفصل
 % أنواع التقييم األخرى

 %166 المجموع
 أي تقييم تكويني بحت

 (قائمة المراجع6

 مذبرات المقرر -6-7

 ...... .......... بمعرفة ا د سٌف عطاهلل سٌف

 

 ( بنفس ل ة التدرٌس  - البتب الضرورٌة )البتب الدراسٌة المقررة -6-1

كتب مقترحة                                                                             6-3

                               

1) Matches A. G. (1973): Antiquality components of forages. Crop 

Science Society of America In, Madison, Wisconsin 53711. 

Symposium sponsored by the Crop Science Society of America, held 

in Miami Beach, Florida. 

2) Shaw N. H. and W. W. Bryan (1976): Tropical pasture research, 

principles and methods, Bulletin 51 published by Commonwealth 

Agricultural Bureaux. 

3) Wilson J. R. (1978): Plant relation in pastures, published by 

Commonwealth Scientific and industrial research organization 

(CSIRO), 372 Albert st. East Melbourne, Australia, 3002. 

 

                                                 مجالت دورية،مواقع إنترنث،إلخ   6-4  

                                              

Internet information for the weakly studied subjects and periodicals 

as Agronomy Journal – Crop Science…etc.         
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                                            االمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم      -7
                                

White board – Power point – Overhead Projector – Typing and 
copying facilities for MSQ exams and handout to be used for studies 
in class. 
 Other self teaching procedures: General discussion – Submitted 
report – Groups discussion – Term papers – Internet information for 
assigned subjects of interest – Problem solving assignments – 
Storming sessions… etc.    

2212/     12/  15ـ تم مناقشة التوصيف وإعتماده بمجلس القسم المنعقد بتاريخ    

رئيس القسم                                                                               لمقررا استاذ           

          . محمد إسماعيل سلوعاإلسم: أ.د.سيف الدين عطاهلل سيف                       اإلسم: أ.د

التوقيع:            التوقيع:                                              

2212/   8/  1التاريخ:   

 


