
 131م ع  محاصيل علف و مراعي الثالثةالمرحلة  أجباري
 

 (ساعة عملي .3(ساعة نظري و)2ساعات التدريس المخطط لها )

 وصف المنهج

يغطي هذا الموضوع المراعي الطبيعية واألروائية ،حمولة المرعى ،مناطق الرعي في العراق 

العلف في المراعي ، عالقة أحياء التربة والحيوانات  ونباتاتها الطبيعية ،طرق تقدير أنتاجية

 بالمرعي الطبيعية وطرق قياسها وعالقتها بطرق الرعي .

 الهدف من تدريس المنهج

التي حبا هللا عز وجل لقطرنا ،أستغالالَ سليماَ يتبع فيه أستغالالألمكانيات الزراعية الهائلة 

المتطورة لرفع معدالت أنتاج حقول محاصيل العلف  األساليب العلمية الحديثة ةالتكنولوجيا

 والمراعي الحالية والمطلوب التوسع فيها .

 نتائج التعلم 

بعد تلقي هذه المادة فأن المتعلم يكون قادراَ على أستغالل المراعي الطبيعية واألروائيةوأعطاء 

 المالحظات والتوجيهات العلمية والفنية في هذا المجال .

 النظري مواضيع الجزء

 ( ساعة2)بعض المصطلحات المهمة . -1
 ( ساعة2)أهمية محاصيل العلف والمراعي األقتصادية . -2
 ( ساعة    6)تقسيم محاصيل العلف : -3

الباقالءالعلفية،البرسيم الحلو ، خف : الجت ،البرسيم ،الكشون ، الهرطمان ،البقوليات -أ

 الطير وبقوليات علفية أخرى .

وتشمل : الشعير ، الشيلم ، الشوفان ، الذرة الصفراء ، الذرة  النجليات العلفية  -ب

 البيضاء ،الحشيش السوداني و الدخن .

األهمية األقتصادية والزراعية والموطن األصلي والقيمة ويدرس عن كل محصول :

الغذائية والبيئة المالئمة وعمليات خدمة المحصول واألصناف واألستعماالت العلفية 

 صيب المحصول .واألفات التي ت

 

 ( ساعة2)المخاليط العلفية . -4
 ( ساعة 2)طرق أستغالل المحاصيل العلفية . -5

 ( ساعة2)التغذية الخضراء . -6
 ( ساعة2) الدريس ،السايلج والمركزات العلفية . -7

 ( ساعة2)   .وتقسيماتها و أنتشارها أنواع المراعي الطبيعية  -8
 ( ساعة2)شرة فيها .المناطق الرعوية في العراق وأهم النباتات المنت -9

 ( ساعة2)سبل تحقيق هذه األهداف . –أهدافها  –أدارة المرعى  -01
 ( ساعة2)العوامل المؤثرة عليها وطرق حسابها .-تعريفها –الحمولة الحيوانية  -11

 ( ساعة2)معيار األستغالل والعوامل المؤثرة عليه . -12



 ( ساعة2)النبات وتكاثرها . الرعي وتأثيراته على النبات و أنتاج العلف ونمو الجذور وفسلجة -13
 ( ساعة2)   نظم الرعي المختلفة . -04

 ( ساعة2)أدارة حيوانات المراعي . -15

 مواضيع الجزء العملي

 

 ( ساعة9)الوصف النباتي للعائلة البقولية : -0

 الجت  -أ
 البراسيم -ب
 الكرط -ت

 الحلبة  -ث
 لسان العصفور -ج

 ( ساعة9)الوصف النباتي للعائلة النجيلية : -2
 الحنطة -أ

 الشعير -ب

 الذرة الصفراء -ت

 الذرة البيضاء -ث

 ( ساعة3)لتمييز بين البذورا -4

 ( ساعة3)زيارات الى الحقول- 5
 ( ساعة3)مشاهدات طرق الزراعة  - 6

 ( ساعة3)نبات المراعي - 7
 ( ساعة3)طرق قياس النبات الطبيعي في المراعي - 8

 ( ساعة3)التكرار ، التركيب النباتي– 9
 ( ساعة3)العدد ، الوزن - 11

 ( ساعة3)النباتيالغطاء - 11
 ( ساعة 3)طرق أستغالل المراعي. - 02

 

 

 محاصيل العلف والمراعي الكتاب المنهجي :

 تأليف

 د. رمضان أحمد الطيف التكريتي 

 د. توكل يونس رزق

 د. حكمت عسكر الرومي

 



 ( ب2المرفق )

B–  للمنهج المعد باللغة العربية 

 الجزء العملي )المختبرات(

 

 ( توزع الى :%41التقييم المستمر أثناء الفصل الدراسي في المختبر ) -أ

 

 أختبارانعمليان . 71%

 أداء الحقلي والمختبري اليومي ) نشاط الطالب (. 21%

 األلتزامواألنظباط في المختبر والحقل . 11%

 

 ( توزع الى :%61األمتحان النهائي )فصلي( ) -ب

 

 أختبار عملي حقلي . 71%

 تحان شفوي أو تحريري في المادة العلمية.أم 31%

 

 

 الجزء النظري )المحاضرات( :

 ( توزع الى :%41التقييم المستمر أثناء الفصل الدراسي )  -أ
 

 . 2امتحان نظري عدد /  71%

 واجبات بيتيه . 21%

 حضور ونشاط صفي . 11%

 

 ( :%61األمتحان النهائي ) -ب
 

 (.% 51درجة ) 2x11  =21أسئلة أجوبة قصيرة شاملة للمنهج الجزء أ: 

 

 (.%25درجات )11درجات =  1X 11أسئلة أستيعاب وتحليل  الجزء ب :

 

 (.%25درجات ) X5  =11 2أسئلة موضوعية )شرح وتوضيح ( الجزء ج :

 

 

 

 

 

 



 (3المرفق )

 

 المالحظات التدريسي الصف  أسم المادة  ت
محاصيل العلف  1

 والمراعي
  د. محمد رمضان أحمد  الثالث

     

     

 


