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زراعة وصيانة المسطحات الخضراء ومالعب كرة القدم
مقدمة الدورة

ى الن ىىاط
تعطىىا المسىىطحات الخضىىراء ومىىا أل وبنىىاء تمىىاكذ زراعتنىىا واىىال المسىىطحات اات القيمىىة الوماليىىة العاليىىة لنىىا ااتمىىام خىىا
اإلنسىان مىذ وانىب كةيىرة مننىا وانىب وجينى ووانىب تر ينى ووانىب ومىال واى اسىا حىداتز الزينىة االمنتزاىات وت ىك المسىىطحات
مالعب كىرة القىدم واى ت ىترم يمىا بيننىا بضىرورة احتواءاىا عصىا نجىام صىرع ونجىام رظ عىذ طريىز انجمىة الىرظ
المكوذ الرتيس
الحديةة.

محاور الدورة
اليوم ا و  :المسطحات الخضراء.
 المسطحات الخضراء – ااميتنا – واتداا.

 مقايي

 العوام المؤقرة عصا النمو
 كينية ان اء المسطحات الخضراء بالباور او بالطريقة الخضرية

 انواع المسطحات الخضراء
 العمصيات الزراعية الخاصة بالمسطح ا خضر

 ا دوات المستخدمة

الحكم عصا المسطح ا خضر مذ حيث الوودة

 العمصيات الت يتم بنا المحا جة عصا المسطح ا خضر وتوديدل

صيانة المسطح ا خضر

 ا ات وا مراض الت تصيب المسطح ا خضر وطرز محكا تنا

 كينية ان اء مالعب كرة القدم طبقا لصمواصنات القياسية لصنينا

اليوم الةان  :انجمة الرى الحديةة.






بكات الرى الحديةة ومالنا وما عصينا
بكات الرى
انواع الر ا ات المستخدمة
بكات الرى.
انواع البايبات المستخدمة
بكات الرى.
انواع المضخات المستخدمة
العوام المؤةرة عصا عم المضخة ال بكات الحديةة
-







انواع بكات الرى الحديةة
انواع لوحات التحكم ا لا
انواع الويرات المستخدمة
كينية الحكم عصا صالحية المضخة دارة ال بكة المطصوبة
كينية تركيب بكات الرى اليدوية وا لية

البايبات ،الر ا ات ،لوحة التحكم ،عصب المحاب . R.C.V ،

اليوم الةالث :صيانة المسطح ا خضر والمالعب.





كينية صيانة مالعب كرة القدم.
صيانة بكة الرى
صيانة ووانب المعصب
مزايا وعيوب المسطحات الخضراء (التي الصناعا)

 صيانة المسطح وا خضر
 صيانة وا ووا
 ا مراض وا ات الت تصيب مالعب كرة القدم وكينية مقاومتنا

اليوم الرابع :زيارات ميدانية
 تطبيقات عمصية

موا زراعة وصيانة المسطحات الخضراء

 تطبيقات عمصية

ان اء وصيانة المالعب وطرز والرى بنا

اليوم الخام  :زيارات ميدانية
 زيارة ميدانية حد مواقع التنسيز الداخصا بنباتات الزينة وطرز الصيانة

 تقييم الدورة والختام

ااداع الدورة
 التعرع عص نباتات الزينة الداخصية
 تعصم طرز زراعة النباتات وكينية التعام مع متطصبات النبات
 ا لمام بطرز العناية وصيانة النباتات الداخصية

 معر ة واتد النباتات الداخصية عصا البيتة والصحة
 ا لمام بطرز التنسيز الداخص بنباتات الزينة

لمذ اال الدورة
العامصوذ القطاع الحكوم والقطاع الخا بما الم ال ركات الخاصة الونات المنتمة بتطبيز اتساليب الحديةة زراعة
وصيانة نباتات الزينة الج والصوب والمستخدمة التنسيز الداخص داخ المبان وا سواز التوارية والمناز وطرز التنسيقات
الحديةة ورعاية وصيانة نباتات الزينة الداخص

مدة الدورة:
سعر الدورة 0222 :لاير قطرظ
 20ساعة ×  4ايام

info@alkaabi.info | www.alkaabi.info

Tel.: +974 4487 4445
Fax: +974 4487 4441
P.O. Box: 12375 Doha- Qatar

