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 )) أستمارة الخطة التدريسية السنوية ((
 

حسن هادي مصطفى   التدريسي: اسم 

a_al_alawy@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: مبادئ علوم التربة

 :الفصل مقرر ولاال

 فق مفردات منهج مادة مبادئ علوم التربة الخاصة بطلبةو بة بأساسيات علم مبادئ التربةتعريف الطل

 علوم التربة والموارد المائية. لطلبة قسم المرحلة األولى
 ة:اهداف الماد

خصائص التربة الكيميائية والفيزيائية والحيوية و هج التعريف بعلم مبادئ التربةتضمنت مفردات المن

 .في التربة والعوامل المؤثرة في جاهزية العناصر الغذائيةوخصوبة التربة وتقدير العناصر الغذائية 
 ة:التفاصيل االساسيه للماد

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 0891مبادئ علوم التربة الدكتور عبد هللا نجم العاني, -1  

2- White,R.E,1979,Introduction to the principles and practices of soil science. 

Black Well scientific publication.  
 ة:الكتب المنهجي

3-Summer,R.E., 2000,Handbook of soil science,CRC 

4-Page,A.L.et.al.1982,Methods of soil analysis, part2 2nd 

Chemical and microbiological properties. Madison,Wisconsin,USA. 
 ة:المصادر الخارجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

60 15  25 االول 

 
 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 ولالفصل الدراسي اال – جدول الدروس االسبوعي

 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

  تعريف ومفاهيم عامة للتربة وعلوم التربة جمع عينات التربة ونقلها وتهيئتها 
0 

  نشوء وتطور التربة للتربة التحاليل الكيميائية والفيزيائية 
2 

  الخصائص الفيزيائية للتربة تقدير المحتوى الرطوبي للتربة 
3 

  ماء التربة تقدير كثافة التربة الظاهرية والحقيقية 
4 

  غرويات التربة المسامية والتحليل الحجمي لدقائق التربة 
5 

  ةالخصائص الكيميائية للترب تحضير العجينة المشبعة للتربة 
6 

  ملوحة التربة وقلويتها قياس درجة تفاعل التربة والتوصيل الكهربائي 
7 

  استصالح االراضي المتأثرة بالملوحة والكالسيوم والصوديوم البوتاسيوم اتتقدير ايون 
9 

  الخواص الحيوية للتربة تقدير ايونات الكلوريد والكبريتات والبيكاربونات 
8 

  الخواص الكيموحيوية للتربة ي التربةتقدير المادة العضوية ف 
01 

  خصوبة التربة تقدير محتوى التربة من الكاربونات 
00 

  تغذية النبات تقدير النتروجين الجاهز 
02 

  تصنيف الترب فس العراق تقدير الفسفور الجاهز 
03 

  ادارة الترب تقدير البوتاسيوم الجاهز 
04 
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 )) أستمارة الخطة التدريسية السنوية ((
 

حسن هادي مصطفى   التدريسي: اسم 

a_al_alawy@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: تغذية النبات

 :الفصل مقرر الثاني

نبات وفق مفردات منهج مادة تغذية النبات الخاصة بطلبة المرحلة بة بأساسيات علم تغذية التعريف الطل

 علوم التربة والموارد المائية. لطلبة قسم الرابعة
 ة:اهداف الماد

تقسيم العناصر الغذائية وطرق امتصاصها والنظريات و هج التعريف بعلم تغذية النباتتضمنت مفردات المن

العناصر الغذائية في التربة وشرح كل عنصر من العناصر الغذائية  المتعلقة بها والعوامل المؤثرة في جاهزية

 ووظائفه في النبات وعالمات النقص والسمية.
 ة:التفاصيل االساسيه للماد

جامعة   0899دليل تغذية النبات    الدكتور يوسف ابو ضاحي   والدكتور مؤيد احمد اليونس    -0

 الموصل

 مطبعة جامعة الموصل0898دليل تغذية النبات العملي الدكتور يوسف محمد ابو ضاحي  -2
 ة:الكتب المنهجي

  .جامعة الموصل 0881 مبادئ تغذية النبات مينكل وكيربي ترجمة الدكتور سعد هللا نجم النعيمي -1

 
 ة:المصادر الخارجي

الدراسي الفصل الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي  

 الثاني 25  15 60

 
 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

 وتقسيم العناصر الغذائية علم تغذية النبات تعريف تحضير المحاليل 
 

0 

     تركيب المعدني للنبات ال عة مائيةمزرعة رملية او مزر 
 

2 

طرائق اخذ العينات النباتية لتقدير العناصر  

                                   الغذائية

 العوامل المؤثرة في جاهزية العناصر في التربة
 

3 

عنصررررررر النتررررررروجين ووظائفرررررره الفسررررررلجية  

                   والتشخيص والمعالجة

                                                            ن تربةالزراعة بدو
 

4 

عنصرررررررر الفسرررررررفور ووظائفررررررره الفسرررررررلجية  

                   والتشخيص والمعالجة

 االنتشار والجريان الكتلي والتناضح والتشرب والنتح
 

5 

عنصر البوتاسيوم ووظائفه الفسلجية  

                   والتشخيص والمعالجة

 لنظريات المتعلقة بامتصاص العناصر الغذائيةا
 

6 

عنصرررا الكالسرريوم والمغنيسرريوم ووظائفهمررا  

                   الفسلجية والتشخيص والمعالجة

 عالقة التغذية المعنية بنمو النبات
 

7 

عنصر الكبريت ووظائفه الفسلجية  

                   والتشخيص والمعالجة

 ظائفه في النباتالنتروجين وو
 

9 

الحديد والمنغنيز ووظائفهما الفسلجية  اعنصر 

                   والتشخيص والمعالجة

 فسفور ووظائفه في النباتال
 

8 

الزنك والنحاس ووظائفهما الفسلجية  اعنصر 

                   والتشخيص والمعالجة

 بوتاسيوم ووظائفه في النباتال

 
 

01 

دينم والبورون ووظائفهما عنصرا الموليب 

                   الفسلجية والتشخيص والمعالجة

 الكبريت والكالسيوم والمغنيسيوم في النبات
 

00 

 العناصر الصغرى                                        اسباب ظهور نقص العناصر  
 

02 

 اسباب صعوبة عملية التشخيص بالمغذيات 

 

 التغذية الورقية
 

03 
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