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 ة:اهداف الماد  المفردات هذه مع التعامل وكيفية. فيها الماء وسلوك للتربة الفيزيائية الصفات على الطلبة تعريف هو

 النوعية والمسحة الدقائق احجام وتوزيع التربة نسجة على تشمل والتي الفيزيائية التربة خواص دراسة
التربة ورص وحرارة وهواء وجهده الماء وطاقة وخصائصه وحركته التربة ماء وايضا التجمعات وثبات  

 ة:للمادالتفاصيل االساسية 

1990مهدي ابراهيم عودة .ليف دنيال هليل وترجمة دأت اساسيات فيزياء التربة:  ة:الكتب المنهجي 

                                          Applied soil physics,Hanks and Ashcroft 
  Introduction to soil physics, D.Hillel    

 ة:المصادر الخارجي
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الماء مسك في  النسجة اختالف ثيرتأ  

 
 وموقع التربة علوم وتعريف مقدمة
فيها التربة فيزياء  

17-10-2016 

1 

بةالتر دقائق احجام تحليل   الدقائق احجام وتوزيع التربة  نسجة 
النسجة مثلث  24-10-2016 

2 

  
التربة دقائق احجام تحليل  

 
 وطرائق للتربة النوعية المساحة
فيزيائيا   تعيينها  

2-11-2016 

3 

 وتقدير التربة تجمعات احجام تحليل 
النخل بطريقة ثباتيتها  

 وكيفية واهميته تعريفة التربة بناء
 دراسته

9-11-2016 
4 

 وتقدير التربة تجمعات احجام تحليل 
  ثباتيتها

 بناء ودالئل التربة بناء طرائق دراسة
 التربة

16-11-2016 
5 

 والحقيقية الظاهرية التربة كثافة قياس 
المسامية وحساب  

 وطرائق التربة تجمعات  ثباتية
عليها المؤثرة والعوامل دراستها  

23-11-2016 
6 

بيالرطو  الوصف منحنى تقدير  العامة الماء وخصائص التربة ماء   30-11-2016 7 

الرطوبي  الوصف منحنى تقدير   وساطباأل  المتعلقة الماء خصائص 
 المسامية

7-12-2016 
8 

قياس االيصالية المائية المشبعة في  
 اعمدة تربة

وطرائق التعبير  طاقة ماء التربة
 عنها وقياسها

14-12-2016 
9 

تربة قياس غيض الماء في اعمدة  
 افقية وعمودية

 جريان الماء في الترب المشبعة
21-12-2016 

10 

جريان الماء في الترب غير  قياس المساحة النوعية للتربة 
 المشبعة

28-12-2016 
11 

غيض الماء في التربة وطرائق  طرائق قياس الشد الرطوبي 
 قياسه

4-1-2017 
12 

الهوائيةهواء التربة والسعة  قياس حرارة التربة   
11-1-2017 

13 

  
بةقياس تهوية التر  

 

حرارة التربة ودرجة حرارة التربة 
 2017-1-14 وسريان الحرارة في التربة

14 

 عطلة نصف السنة
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زلنشاء المباالتحريات المطلوبة إل  مفهوم البزل ومبررات انشاء  
 المبازل وعالقة البزل بالنبات

22-2-2017 
1 

مسوحات واجراءات التعديل  
 والتسوية وحساباتها

خصائص التربة الفيزيائية ذات 
 العالقة بالبزل

 
2 

قياس االيصالية المائية المشبعة في  
 المختبر

الدورة الهيدرولوجية وموقع الري 
 والبزل

 
3 

جريان الماء في التربة واشكاله  قياس االيصالية المشبعة في الحقل 
 وعالقته بالبزل

 
4 

لقياس االيصالية المشبعة في الحق  البزل و ملوحة التربة ومتطلبات  
 الغسل والتوازن الملحي 

 
5 

 التحريات المطلوبة النشاء المبازل قياس مناسيب المياه االرضية 
 تحريات استكشافية وتصميمية

 
6 

قياس االيصالية المائية اعلى  حساب تصريف الماء في المبازل 
 واسفل مستوى الماء الجوفي

 
7 

المفتوحةتصميم المبازل    انواع المبازل وتصنيفها 
 

8 

 المبازل المفتوحة تصميم المبازل المغطاة 
 

9 

 المبازل المغطاة حسابات المسافة بين المبازل 
 

10 

 المبازل القاطعة والعمودية حساب المسافة بين المبازل 
 

11 

 استخدام الحاسوب في تصميم 
 منظومات البزل

تصميم انظمة البزل المفتوحة 
 والمغطاة وحساب المسافات بينها

 
12 

جريان الماء االفقي والعمودي  
 والشعاعي الى المبازل

 مكننة المبازل ومستلزمات تنفيذها
 

13 

 صيانة المبازل المفتوحة والمغطاة زيارة الى احد مشاريع البزل 
 

14 

   
 

15 

    16 
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