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 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 
 

 التدريسي: اسم حسن هادي مصطفى

a_al_alawy@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: خصوبة التربة

 :مقررالفصل الثاني

خصوبة التربة والتربة الخصبة والمنتجة م تعريف الطالب بأساسيات عل

وطرق امتصاصها من قبل  غذائيةوالعوامل المؤثرة في جاهزية العناصر ال

 النبات واألسمدة العضوية وغير العضوية
 ة:اهداف الماد

تضمنت مفردات المنهج نمو النبات وعالقة التربة بالنبات وجاهزية 

العناصر الغذائية وتصنيفها والمادة العضوية واهميتها وتقويم 

 حالة التربة الخصوبية
 ة:التفاصيل االساسيه للماد

( التسميد وخصوبة  التربة, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, جامعة 1891اظم مشحوت )عواد, ك-1

 البصرة.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, جامعة  ( األسمدة وخصوبة التربة,1888النعيمي, سعد هللا )-2

 البصرة. 

 ة:الكتب المنهجي1987

1-Havlin,J.L., Tisdale, S.L.,Nilson,W.L.,and Beaton,J.D.2005,Soil 

fertility and fertilizers,5th edition. USA. 

. االختبارات العملية لالسمدة وخصوبة التربة. 4891عواد, كاظم مشحوت,-2

 جامعة البصرة.

 ة:المصادر الخارجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

 االول 25  15 60

 

 :رات الفصلتقدي

 :ةمعلومات اضافي 
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الوسائل المستعملة للتقويم  
 1  النمو والعوامل المؤثرة فيه الخصوبي

تنفيذ تجربة اصص لتقييم خصوبة  
ؤثرة فيهالنمو والعوامل الم التربة   2 

تنفيذ تجربة اصص لتقييم خصوبة  
 التربة

 3  اسس عالقة التربة والنبات

تنفيذ تجربة اصص لتقييم خصوبة  
 4  خصوبة التربة والجاهزية الحيوية التربة

تنفيذ تجربة اصص لتقييم خصوبة  
 التربة

العناصر الضرورية لنمو النبات 
 5  وتصنيفها واالسس التي تعتمدها

 6  النتروجين تقدير النتروجين الجاهز 
 7  الفسفور تقدير الفسفور الجاهز 
 8  البوتاسيوم تقدير البوتاسيوم الجاهز 
تقدير الكالسيوم والمغنيسيوم  

 9  الكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت الجاهزين

 11  الحديد والمنغنيز والزنك والنحاس تقدير البورون 
 

ن والموليبدنم والكلور البورو تقدير الحديد
 11  والنيكل

 12  العناصر المفيدة تقدير الزنك 
 

المادة العضوية في التربة واهميتها  تقدير المادة العضوية
 13  خصوبيا

 14  تقويم خصوبة التربة تقدير المادة العضوية 
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