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اساسيات الري والبزل اسم المادة
 مقرر الفصل

 اھداف المادة

UسMتقرار الMري واUعتمMاد علMى.تطوير مفاھيم الزراعة ا'روائية في المناطق الجافة وشMبه الجافMة
علMم ميMةاھ. مبادئ وممارسات وأھداف وإجراءات وتقنيات الريّ يفترض فھم.اقتصادي واجتماعي

تطبيMMق إلMMى وقMMد تحتMMاج ھMMذه ا'ختصاصMMات الMMري 'ختصاصMMات علMMوم التربMMة والحقليMMات والبسMMتنة
الMى ايضMاً تحتMاجالع,قMات ھMذه إّن.والمناخ وادارة الري والنبات والماء مترابطة في التربةمفاھيم 

.كصيانة المياه وكفاءة ا'رواء وا'ستھ,ك المائي وبزل التربة مبادئ ھندسية

التفاصيل ا'ساسية للمادة

د. الري اساسياته وتطبيقاته-1 الكتب المنھجية و عصام خضير الحديثي. تاليف .1990. نبيل ابراھيم الطيف
د. الري والبزل-2 .2000. ليث خليل اسماعيل. تاليف

 ا'نترنيت المصادر الخارجية

 تقديرات الفصل
 ا'متحانات المختبرالفصل الدراسي

 يوميةال
 ا'متحان النھائي المشروع

%50مث, ـــــ ـــــــ%15مث,%35مث,

 معلومات اضافية

 الكورس الثاني
 فيزياء وميكانيك التربة اسم المادة

 مقرر الفصل

 اھداف المادة
MMة ذلMMا ع,قMMة ومMMاء التربMMة مMMذلك دراسMMة، كMMادة التربMMة بمMMة ذات الع,قMMائص الفيزيائيMMة الخصMMك دراس
. بتحو'ت المادة والطاقة لمكونات التربة الصلبة والسائلة والغازية والحركة في ا'وسMاط المسMامية

وغيرھMا والMرص التربMة كاللدانMة والسMيولة فض, عن دراسة الصفات الميكانيكية التMي تبMديھا مMادة
.من الصفات

التفاصيل ا'ساسية للمادة

.دانيال ھليل.1980.بةاساسيات فيزياء التر الكتب المنھجية
.ھشام محمود. 1990. فيزياء التربة

 ا'نترنيت المصادر الخارجية

 تقديرات الفصل
 ا'متحانات المختبرالفصل الدراسي

 اليومية
 ا'متحان النھائي المشروع

%50مث, ـــــ ــــــــــــــ%15مث,%35مث,

 معلومات اضافية
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126/9–30/9
 مسح ا*رض ورسم خريطة كنتورية مياه الري، نوعية مياه الريمفھوم الري، مصادر 2011

23/10–7/10
تصميم قناة ري وحساب كمية الحفر خصائص التربة الفيزيائية المرتبطة بالري 2011

 والردم
310/10-14/10

2011 
، ثوابت رطوبة التربة، حركة ع2قة الماء بالتربة

 وبة التربةقياس رط الماء في التربة، غيض الماء

417/10-21/10
 قياس الماء بطرائق مختلفة قياس الماء، قياسات نقل وتوزيع مياه الري 2011

524/10-28/10
 قياس غيض الماء ا*ستھ2ك المائي للنبات 2011

631/10-4/11
تطبيقات في حساب ا*ستھ2ك المائي ا*حتياجات المائية وجدولة الري 2011

77/11-11/11
2011 

، حركة الماء في ا*نابيب نقل وتوزيع مياه الري
 والقنوات المفتوحة

تطبيقات في حساب ا*حتياجات
 المائية للنبات

814/11-18/11
تطبيقات في حساب كمية المياه كفاية وكفاءة وتناسق الري 2011

 وفترات الري
921/11-25/11

حساب كفاية وكفاءةتطبيقات في طرائق الري التقليدية 2011
 وتناسق توزيع مياه الري

10 28/11-2/12
زيارة.حساب قدرات المضخات طرائق الري الحديث 2011

 محطة ارصاد جوية
11 5/12-9/12

2011 
ع2قة البزل بنمو.مصادر الماء الزائد.مفھوم البزل

 وانتاجية النبات
التحريات المطلوبة *نشاء المبازل،

 ستكشافية والتنفيذيةالتحريات ا*
12 12/12-16/12

، متطلبات الغسل والتوازن 2011 البزل وملوحة التربة
 الملحي

قياس ا*يصالية المائية المشبعة في
الحقل فوق وتحت مستوى الماء

 الجوفي
13 19/12-23/12

سافة بينتطبيقات في حسابات الم المبازل المغطاة. المبازل المفتوحة: انواع المبازل 2011
 المبازل، تحت ظروف جريان مستقر

14 26/12-30/12
تحت ظروف الجريان. المسافة بين المبازل الحقلية 2011

 المستقر 
تطبيقات في حسابات المسافة بين
المبازل، تحت ظروف جريان غير

 مستقر
15 2/1-6/1

2012 
تحت ظروف الجريان.المسافة بين المبازل الحقلية

 زيارة ميدانية *حد مشاريع الريرغير المستق

16 9/1-13/1
 زيارة ميدانية *حد مشاريع البزل صيانة المبازل 2012



)الفصل الربيعي(الفصل الثاني
 ا'سبوع

 العمليةالمادة المادة النظرية التاريخ

120/2–24/2
مقدمة وتعريف علوم التربة وموقع فيزياء التربة فيھا 2012

 الع2قات ذات الصلة وبعض
تاثير اخت2ف نسجة التربة في مسك
الماء وطرائق التعبير عن المحتوى

 المائي للتربة وقياسه
227/2–3/3

2012 
طرائق ايجاد:نسجة التربة وتوزيع احجام الدقائق

 احجام الدقائق، مثلث النسجة، قانون ستوكس
تحليل احجام دقائق التربة باستخدام

 كثافالمناخل والم
36/3–10/3

2012 
ً المساحة النوعية للتربة وطرائق تعينھا فيزيائيا

 وكيميائياً
تحليل احجام دقائق التربة باستخدام

و الماصة  المناخل
413/3–17/3

2012 
طرائق.تعريفه واھميته وكيفية دراسته:بناء التربة

 دراسة بناء التربة ود*ئل بناء التربة
ت التربة وتقديرتحليل احجام تجمعا

 ثباتيتھا بطريقة النخل الرطب
520/3–24/3

2012 
ثباتية تجمعات التربة وطرائق دراستھا والعوامل

 قياس كثافة التربة الظاھرية المؤثرة في تكوين التجمعات

627/3–31/3
2012 

فكرة التوتر:التوتر ومقاومة التربة-ع2قات ا*جھاد
 توزيع ا*جھاد في التربة.نةالمرونة واللدا. والجھاد

قياس الكثافة الحقيقية وحساب
 المسامية الكلية

73/4–7/4
2012 

قوامية.قياس مقاومة التربة.فكرة مقاومة التربة
 التربة

قياس معامل الكسر كدالة لقياس
 مقاومة التربة

810/4–14/4
2012 

قابلية التربة للرص وع2قتھا.رص وتصلب التربة
 قياس مقاومة التربة ل2ختراق. حدوث رص التربة في الحقول الزراعية. وبةبالرط

917/4–21/4
رص. الضغط الناتج عن المكننة 2012 حدوث وعواقب

.تصلب التربة. السيطرة على الرص. التربة
حد اللدانة:قياس قوامية التربة

ا*دنى، حد اللدانة ا*على، دليل
.اللدانة

10 24/4–28/4
و خصائص الماء العامة 2012 تقدير منحنى الوصف الرطوبي لترب ماء التربة

 مختلفة النسجة
11 1/5–5/5

قياس ا*يصالية المائية المشبعة في)التربة(خصائص الماء المتعلقة با*وساط المسامية 2012
 اعمدة تربة متجانسة

12 8/5–12/5
قياس غيض الماء في اعمدة التربةا وقياسھاطاقة ماء التربة وطرائق التعبير عنھ 2012

 افقية وعمودية
13 15/5–19/5

 قياس المساحة النوعية لمادة التربة جريان الماء في الترب المشبعة 2012

14 22/5–26/5
 قانون دارسي، ا*يصالية المائية 2012

تطبيقات في حساب جريان الماء في
اعمدة مشبعة، جريان افقي، جريان

.ديعمو
15 29/5–2/6

2012 
 طرائق قياس ماء التربةجريان الماء في الترب غير المشبعة

16 5/6–9/6
2012 

 ---طرائق قياسه ومعاد*ته:غيض الماء في التربة
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