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 الكورس ا�ول
 خصوبة التربة وا�سمدة اسم المادة
 ــــــــ مقرر الفصل

 اھداف المادة
الضرورية للنبات والعوامل المBؤثرة فBي جاھزيتھBا فBي التربBة التعرف على العناصر الغذائية

وا�سمدة المستعملة في عKج نقصھا وطرق اضافة ھذه ا�سمدة فضKB علBى تقيBيم خصBوبة 
 التربة من خKل اجراء تجارب زراعية في الحقل والبيت الزجاجي وتحليل التربة والنبات

التفاصيل ا�ساسية للمادة

اصBBر الضBBرورية وا�نتاجيBBة وخصBBوبة التربBBة والعوامBBل المBBؤثرة فيھBBا تعBBاريف اساسBBية للعن
والتعBBرف علBBى سBBلوك وتفBBاعKت كBBل عنصBBر بالتربBBة وا�سBBمدة المسBBتعملة فBBي عKBBج نقصBBه 
فضK على طرق اضBافة ھBذه ا�سBمدة واجBراء تجBارب زراعيBة فBي الحقBل والبيBت الزجBاجي 

و  تقييم فعاليتھا في نمو النبات وا�نتاجباستعمال ا�سمدة العضوية والكيميائية المختلفة

 ا�سمدة وخصوبة التربة الكتب المنھجية
1999سعدهللا نجم عبدهللا النعيمي.د

 المصادر الخارجية
د 1987 كاظم مشحوت عواد. التسميد وخصوبة التربة
د  1988يوسف ابو ضاحي. دليل تغذية النبات

د خصوبة  1990نوري عبد القادر. التربة وا�سمدة

 تقديرات الفصل
 ا�متحانات المختبرالفصل الدراسي

 اليومية
 ا�متحان النھائي المشروع

%50 ـــــ ــــــ%15% 35

 ــــــــ معلومات اضافية

ر�
 ا���اق��� 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جھاز ا�شراف والتقويم العلمي

بغداد:الجامعة
 الزراعة:الكلية

 علوم التربة والموارد المائية:القســم
 الثانية:المرحلة

 شيرين مظفر علي:اسم المحاضر الث�ثي
 مدرس مساعد:اللقب العلمي

 ماجستير:المؤھل العلمي
-قسم علوم التربة والموارد المائية:ن العمل مكا

 جامعة بغداد-كلية الزراعة



 الكورس الثاني
 مبادئ علم التربة اسم المادة
 ــــــــ مقرر الفصل
 اھداف المادة

التفاصيل ا�ساسية للمادة
طرق اخذ عينات التربBة واعBدادھا للدراسBات المختبريBة ،وتقBدير المحتBوى الرطBوبي للتربBة

بعBBBض العناصBBBر الذائبBBBةروبعBBBض الصBBBفات الفيزيائيBBBة والكيميائيBBBة للتربBBBة با�ضBBBافة ،تقBBBدي
.والجاھزة في التربة

، الكتب المنھجية هللا نجم .مبادئ علم التربة ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1980العاني، عبد

 المصادر الخارجية

1. Sumner,R.E.,2000,HandBook of Soil Science, CRD. 
2. Page,A.L.et,1982,Methods of soil analysis, part2nd Chemical 

and microbiological properties.Madison,Wisconsin,USA. 
3. Methods for Soil Analysis,2006 

 

 تقديرات الفصل
 ا�متحانات المختبرالفصل الدراسي

 اليومية
 ا�متحان النھائي المشروع
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 جدول الدروس
 ا�سبوعي
 الكورس ا�ول

ا�سبوع
 المKحظات العمليةالمادة التاريخ

 طرق تقييم خصوبة التربة126/9-3/10

اجراء تجBارب التسBميد فBي البيBت23/10-10/10
 الزجاجي

 اجراء تجارب التسميد في الحقل310/10-17/10

التعBBرف علBBى ا�سBBمدة ا�لمعدنيBBة417/10-24/10
 برياوالعضوية مخت

 الكشف عن ا�سمدة الكيميائية524/10-31/10
 امتحان فصلي631/10-7/11

التعBBBرف علBBBى ا�سBBBمدة المركبBBBة77/11-14/11
 وحساب كمياتھا

التسBBBBBBBBBميد الBBBBBBBBBورقي فوائBBBBBBBBBده814/11-21/11
 واستعما�ته وحساب ا�سمدة

فوائBBBده التسBBBميد مBBBع مBBBاء الBBBري921/11-28/11
 وحساب كمياته

متابعBBة نتBBائج التجBBارب الزراعيBBة28/11-5/12 10
 ودراسة اعراض النقص

اخBBBBBذ عينBBBBBات نباتيBBBBBة وحسBBBBBاب5/12-12/12 11
 ا�طوال وا�وزان

 تحليل العناصر الغذائية في النبات12/12-19/12 12
ا19/12-26/12 13  لتربةتحليل العناصر الغذائية في
 امتحان فصلي26/12-2/1 14
 مناقشة تقارير الطلبة2/1-9/1 15
16 9/1-16/1

ر�
 ا���اق��� 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جھاز ا�شراف والتقويم العلمي

بغداد:الجامعة
 الزراعة:الكلية

 علوم التربة والموارد المائية:القســم
 الثانية:المرحلة

 شيرين مظفر علي:ث�ثي اسم المحاضر ال
 مدرس مساعد:اللقب العلمي

 ماجستير:المؤھل العلمي
قسم علوم التربة والموارد:مكان العمل
 جامعة بغداد- كلية الزراعة-المائية



 الكورس الثاني
ا�سبوع

 المKحظات العمليةالمادة المادة النظرية التاريخ

جمBBBBBع عينBBBBBات التربBBBBBة ونقلھBBBBBا112/2-19/2
 وتھيئتھا للتحاليل 

تقBBBBدير المحتBBBBوى الرطBBBBوبي فBBBBي219/2-26/2
 التربة

 التحليل الحجمي لدقائق التربة326/3-4/3

تقدير الكثافة الظاھرية والحقيقيBة44/3-11/3
 والمسامية في التربة

تحضير العجينة المشبعة ومعلق511/3-18/3
 التربة والماء

 امتحان فصلي618/3-25/3
pHقياس درجة تفاعل التربة725/3-1/4
 قياس ملوحة التربة81/4-8/4

تقدير ا�يونات الموجبة في98/4-15/4
 التربة

 في التربة السالبةتقدير ا�يونات15/4-22/4 10

تقBBBBBBدير محتBBBBBBوى التربBBBBBBة مBBBBBBن22/4-29/4 11
 الكاربونات 

ا29/4-6/5 12  لمادة العضوية في التربةتقدير

تقBBBدير بعBBBض العناصBBBر المغذيBBBة6/5-13/5 13
 N,P,Kالجاھزة 

 امتحان فصلي13/5-20/5 14
 مناقشة تقارير الطلبة20/5-27/5 15
16 27/5-3/6

:العميد توقيع: توقيع ا�ستاذ


