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 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 
 

 التدريسي: اسم عدنان اسود جاسم ظحمادي

dr.adnanasoad@agriculture.uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: الري والبزل 

 :مقررالفصل الخريفي

ر احلضارة االنسانية و يف السنوات االخرية زاد املوارد املائية اهم الثروات الطبيعية اليت يعتمد عليها مستقبل و تطو تشكل

و دورها املهم يف توزرع املياه يف املناطق اجلافة لذلك تعترب دراسة طرق الري الطلب على املياه وذلك لدورها املهم يف تطور الزراعه 

ياه . و كفائة استعمال تلك املياه وتقليل الضائعات املائية من اهم الوسائل يف ترشيد استعمال امل  

 ة:اهداف الماد

تجهيز التربة بالرطوبة الالزمة لنمو النبات . -1  

تأمين المحصول المزروع ضد فترات الجفاف قصيرة المدى . -2  

غسل وتخفيف االمالح في المنطقة الجذرية للنبات .  -3  

اتباع الطرق الحديثة في الري كالري بالتنقيط و الرش . -4  

 ة:التفاصيل االساسيه للماد

تأليف دكتور نبيل ابراهيم الطيف و عصام خضير الحديثي .  1811الري اساسياته وتطبيقاته  -1  

تأليف د . ليث خليل اسماعيل .  2222الري و البزل  -2  

 
 ة:الكتب المنهجي

 ة:المصادر الخارجي 

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

60 % 15%  25 % 

 
 االول

 الثاني
 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
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مسح االرض ورسم خريطة  

 كنتورية 

مفهوم الري , الري  

 g 15/9/2016وانتشاره 
1 

صميم قناة ري وحساب ت  

ة الحفر والردم كمي  

l 

 22/9/2016 مصادر مياه الري 
2 

 نوعية مياه الري  قياس رطوبة التربة  
29/9/2016 

3 

قياس الماء بطرائق  

 مختلفة 

 خصائص التربة الفيزيائية المرتبطة بالري 
6/10/2016 

4 

 عالقة الماء بالتربة , ثوابت رطوبة التربه  قياس غيض الماء  
13/10/2016 

5 

قات في حساب االستهالك تطبي 

 المائي 

 االستهالك المائي للنبات 
20/10/2016 

6 

تطبيقات في حساب  

االحتياجات المائية 

 للنبات 

االحتياجات المائية 

 وجدولة الري 
27/10/2016 

 

 

7 

تطبيقات في حساب كمية  

 المياه و فترات الري 

 قياس الماء 
4/11/2016 

1 

في حساب كفاية و تطبيقات  

 كفائة ا الري  

نقل و توزيع مياه الري 

, حركة الماء في 

االنابيب والقنوات 

 المفتوحة

11/11/2016 

8 

تطبيقات في حساب تناسق و  

 توزيع مياه الري 

 كفاية و كفائة و تناسق الري
18/11/2016 

12 

 طرائق الري التقليدية  حساب قدرات المضخات  
25/11/2016 

11 

يم محطة ارصاد جوية تصم   طرائق الري التقليدية 
2/12/2016 

12 

التعرف على مشروع ري  

 ناجح 

 طرائق الري الحديثة 
9/12/2016 

13 

انواع  , مفهوم البزل , مصادر الماء الزائد دراسة نوعية مياه الري  

 13/21/2016  , المبازل
14 

 المسافات بين المبازل , صيانة المبازل  
20/12/2016 

15 

    16 

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي
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