
������� 	�
��� ��� 

�����.�.���� 	
� ��� 
���
����� ��
���ashraf.hameed@gmail.com

������ ���1.���� �����:������ ������ �����)����� ��� (
2.��� �� �����:������ "
# $���)����� ���(

���� 

��%%%%% 
������ �����1.������ ������ ����� �& ������ $����� '
# 	�(���.

2.�)���* +�,� �)����� ��(�� ������ -��� $��� '
# 	�(���.
������ ������� �������1.��./�� �0.1 �.2�� ���.���� 3�.���� �.& -�.4� �.�# ������ ����� ��2�

�� '
# 	�(����)�5��(� ������ ����� ���� ���� ���
���� ����5��� ���( 
2.�)�����*� �������� ���������� �����6���� �)����7������ "�)�.

�������� ����� 
1.��(��� 8� �(� 	��9� ������ ������ �����.
2.� 	��9� ������ "
# $���.���(�� 8� ��#.

���
� �� 
������ 
1.An introduction to nutrient management sixth edition 
by J.L.Havlin,J.D.Beaton,S.L.Tisdale and Wl.Nilson 
2.Nature and properties of soil
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جھاز ا�شراف والتقويم العلمي
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 الزراعة:الكلية
 التربة:القســم
و اول بستنة:المرحلة  ثالث

 حميد خلف تركي.د:اسم المحاضر الث�ثي
 استاذ:اللقب العلمي
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الم�حظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخا(

ا1  تقسيم ا@سمدة نشأة العلم وتطوره ومفھومه +ولا+سبوع
 التعرف على ا+سمدة النمو والعوامل المؤثرة فيه ا+سبوع الثاني2
3

 ا+سبوع الثالث
التعرف على اسمدة النتروجين اسس ومفاھيم اولية في الخصوبة

 وخواص كل منھا
الفسفور التعرف على اسمدة النتروجين مصادره ا+سبوع الرابع4

 وخواص كل منھا
5

 ا+سبوع الخامس
التعرف على اسمدة البوتاسيوم النتروجين وتفاع_ته في التربة

 وخواص كل منھا 
اشكاله–الفسفور وجوده في التربة ا+سبوع السادس6

 جاھزيته للنبات–
 تقييم خصوبة التربة

 ا+سبوع السابع7
م في التربة نسبته واھميته البوتاسيو ا+سبوع الثامن8

 للنبات
 طرق تقييم الخصوبة

 ا+سبوع التاسع9
 طرق اضافة ا@سمدة الى التربة الكالسيوم–العناصر الثانوية ا+سبوع العاشر 10
 المغنيسيوم–العناصر الثانوية ا+سبوع الحادي عشر 11
 الكشف الوصفي على ا@سمدة الكبريت–العناصر الثانوية عشرنيا+سبوع الثا 12
 التغذية الورقية الحديد-العناصر الصغرى ا+سبوع الثالث عشر 13
 تأثير ا@سمدة على ملوحة التربة المنغنيز–العناصر الصغرى ا+سبوع الرابع عشر 14
15 

 ا+سبوع الخامس عشر
سفور تقدير النتروجين والف الزنك–العناصر الصغرى

 والبوتاسيوم في التربة والنبات
16 

 ا+سبوع السادس عشر
البورون–العناصر الصغرى
 والمولبدنم

 امتحان عملي

 عطلة نصف السنة مبادئ التربة العامة
 اخذ عينات التربة تعاريف ومفاھيم عامة للتربة ا+سبوع ا+ول 17
ا نشوء وتطور التربةا+سبوع الثاني 18 لمحتوى الرطوبي في التربة تقدير
 تقدير نسجة التربة الخواص الفيزياوية للتربةا+سبوع الثالث 19
 تقدير كثافة التربة ا+سبوع الرابع 20
حسابات النسجة والكثافة الظاھريةا+سبوع الخامس 21
 تصنيف ماء التربة ماء التربةا+سبوع السادس 22
فيبعا+سبوع السا 23 تقدير الكالسيوم والمغنيسيوم

 التربة 
 تقدير تفاعل التربة وملوحتھاالغرويات وخواص التربة الكيمياويةا+سبوع الثامن 24
25 

ا+سبوع التاسع
دراسة حركة الماء الشعري فيانواع اطيان التربة وصفات كل منھا

 ا@نابيب الزجاجية 
 تقدير السي اي سي للتربة ات العضوية الغرويا+سبوع العاشر 26
 صفات الترب الملحية القلوية ملوحة التربةا+سبوع الحادي عشر 27
 تقدير المادة العضوية في التربة تصنيف الترب المتاثرة بالملوحةعشرنيا+سبوع الثا 28
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 امتحان عملي امتحان فصليا+سبوع الثالث عشر 29
تقدير العناصر الغذائية في التربة الخواص البايولوجية للتربةوع الرابع عشر ا+سب 30
تقدير العناصر الغذائية في النباتالعناصير الغذائية المھمة في التربةا+سبوع الخامس عشر 31
32 

ا+سبوع السادس عشر
تصنيف الترب وا@راضي في

 العراق
 مراجعة عامة

:توقيع العميد:توقيع ا"ستاذ


