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  ))السنویة أستمارة الخطة التدریسیة (( 
 

طه احمد علوان. د  :التدریسي اسم 

Tahataie4@yahoo.com البرید االلكتروني:  

 :اسم المادة اسمدة وخصوبة التربة

 :مقررالفصل الخريفي

ة في التربة عناصر الغذائيلتعريف وتدريس الطلبة للمرحلة الثالثة عن انواع والتركيب الكيميائي وتفاعالت ال
و اهمية االسمدة العضوية اضافة طرق تصنيعها وطرق اضافتها وكذلك انواع وطرقالمكونة لالسمدة الكيميائية و  

  :ةاھداف الماد

, البوتاسيوم , الفسفور , النتروجين , المهمة للنبات تصنيف العناصر الغذائية , مفاهيم عامة ونبذة تاريخية 
, المنغنيز , النحاس , الزنك , الحديد :  العناصر الصغرى, الكبريت , المغنيسيوم , م الكالسيو: ثانوية العناصر ال
, ظروف الرش على النبات , طرق التربة :  طرق اضافة االسمدةالكميائية للتربة والنبات, المولبيدنيوم, البربون 

انواعها طرق تحضيرها, اهميتها , االسمدة العضوية   

التفاصیل االساسیه 
  :ةللماد

سعداهللا نجم النعيمي.االسمدة وخصوبة التربة                      د -1  
نوري عبد القادر. خصوبة التربة واالسمدة                     د - 2     

  :ةالكتب المنهجی

1- Fertilizers and soil amendments , R.H.Follettetal  
  :ةالمصادر الخارجی   soil fertility and fertilizers -2نزار يحي نزهت.ترجمة د 

الدرجة 
 النهائية

 االمتحان النهائي
 نظري        عملي

لسعيا  
 نظري      عملي

االختبار الفصلي 
 الثاني

 االختبار الفصلي االول

  :تقدیرات الفصل
100%  40           20    25         15  20            20  

. م.م+ حسين عزيز,م+حسن هادي . م.م(ت العملي لهذه المادة التدريسيين يشارك الدكتور طه في القاء المحاضرا
)لؤي داود فرحان  

  :ةمعلومات اضافی
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  الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
  

س التاریخ  ةالماده النظری ةیلالماده العم المالحظات
اال

ع
بو

 

مبادئ اساسية عن بعض المفاهيم المفاهيم  
 ةالمهمة في الخصوب

وجاهزية العناصر  اسس ومفاهيم خصوبة التربة
  الغذائية للنبات

27/9/2010  
1 

تصميم تجربة حقلية لتطبيق وتنفيذ اضافة  
 االسمدة للمحاصيل

 تصنيف العناصر الغذائية المهمة للنبات
4/10/2010 

2 

االسمدة النتروجينية وكيفية اضافتها للتربة  
 وانواعها ومصادرها وتاثيراتها

مصادره ، صوره  جين وتفاعالته في التربةالنترو
الجاهزة وغير الجاهزة في التربة والعوامل المؤثرة 

 عليه

11/10/2010 

3 

االسمدة الفوسفاتية وطرق اضافتها للتربة  
 وانواعها ومصادرها وتاثيراتها

صوره الجاهزة وغير  فسفور التربة مصادره ،
 الجاهزة تحوالته والعوامل المؤثرة عليه

18/10/2010 
4  

االسمدة البوتايسية وطرق اضافتها للتربة  
 وانواعها ومصادرها وتاثيراتها

صوره الجاهزة وغير  بوتاسيوم التربة مصادره ،
 الجاهزة تحوالته والعوامل المؤثرة عليه

25/10/2010 
5  

دراسة طبيعة وخواص االسمدة الكيميائية  
 والعضوية وطرق تحليلها

وية ،الكالسيوم والمغنيسيوم العناصر الغذائية الثان
والكبريت في التربة مصادرها صورها الجاهزة وغير 

 الجاهزة

1/11/2010 

6  

جلب عينات التربة والنبات من الحقل واجراء  
 التحليالت المختبرية لها

صوره  الخارصين ، كيميائية(العناصر النادرة 
  )الجاهزة واهم اسمدته

8/11/2010 
7 

  Cu ,Fe , Zn 25/11/2010  8: العناصر الغذائية الصغرى  اجراء تجارب لمعرفق 

تجرية دراسة االسمدة المعدنية البسيطة في  
 نمو الحنطة

  : تكملة العاناصر الصغرى 
Mn , B , Mo 2/12/2010 

9  

  10 9/12/2010  عطلة عيد االضحى المبارك عطلة عيد االضحى 

  11 16/12/2010 ئية للتربة والمحاصيلطرق اضافة االسمدة الكيميا جلب العينات وتحضيرها 

  12 23/12/2010 انواعة وطرق اضافتها للتربة: االسمدة العضوية  تحليل التربة و الشروط المطلوبة 

 30/12/2010 االمتحان الفصلي وط جلبهاتحليل النبات وشر 
13  

 4/1/2011 االولبدا االمتحان النهائي للفصل  النباتاصر في التربة وعنالعالقة بين تركيزال 
14  

 عطلة نصف السنة
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  ))أستمارة الخطة التدریسیة السنویة ((  
 

طه احمد علوان. د  :التدریسي اسم 

Tahataie4@yahoo.com البرید االلكتروني:  

 :اسم المادة مبادئ علوم التربة

 :مقررالفصل الربيعي

لتعريف وتدريس الطلبة للمرحلة االولى فسم الثرروة الحيوانية مفاهيم واسس علوم التربة كوسط لنمو 
  :ةاھداف الماد النبات وكسبب طبيعي ديناميكي لتتصف بخواص كيميائية و فيزياتية و معدنية و بايلوجية محددة 

عوامل وكماليات تكوين , التربة نشوء وتطور , نظرتنا الى التربة , مفاهيم التربة , تعريف التربة 
طرق , الخصائص البايلوجية للتربة , الخصائص الكيميائية للتربة الخصائص الفيزيائية للتربة, التربة

نظم تصنيف ترب , الصفات العضوية للتربة وعالقتها بنمو النبات , استصالح التربة الملحية والقلوية
 العالم

  :ةالتفاصیل االساسیه للماد

عبد اهللا نجم العاني. ئ علوم التربة             دمباد -1  

  :ةالكتب المنهجی  

N.C.Brady           Nature and properties of soils 1-  

 D.L.Rowell      2- الطرق والتطبيقات     : علوم التربة   :ةالمصادر الخارجی 

االمتحان 
 النهائي

الفصل  الفصل االول الفصل الثاني المختبرات
دراسيال  

  :تقدیرات الفصل
100% %40النظري   

%20العملي  
%25النظري   
%15العملي  

 االول 
 الثاني

  :ةمعلومات اضافی التوجد
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  مبادئ  علوم التربة/الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظری ةیلالماده العم المالحظات اال التاریخ  س

عينات التربة في  وصف مقد التربة وكيفية اخذ  
  الحقل وتحضيرها للدراسة المختبرية

  اسس ومفاهيم مادة التربة, تعريف التربة 
18/2/2011  

1 

 2 25/2/2011 نشوء وتطور التربة تعيين نسبة الرطوبة في التربة 

طريقة ( التحليل الميكانيكي لتركيب نسجة التربة  
 )المكثاف 

( الخواص الفيزيائية للتربة 
 )كثافة التربة,لتركيبا,النسجة(

4/3/2011 
3 

( تكملة الخواص الفيزيائية للتربة      الكثافة الظاهرية والحقيقية للتربة 
 )حرارة التربة , هواء التربة , المسامية 

11/3/2011 
4 

المحتوى الرطوبي : عالقة الماء بالتربة  امتحان الفصل االول 
 وطاقة ملء الماء بالتربة

18/3/2011 
5 

الغرويات المعدنية و , غرويات التربة  اس درجة تفاعل التربة والتوصيل الكهربائيقي 
 الغرويات العضوية

25/3/2011 
6 

, التربة   PH, الخواص الكيميائية للتربة  حركة الماء الشعري في اعمدة التربة والنفاذية 
  طبيعة التيار االيوني

1/4/2011 
7 

تكملة الخواص الكيميائية للتربة سعة  بةالسعة التبادلية الكايتونية للتر 
 التبادل االيوني و نسبة االشباع التفاعلي

8/4/2011 
8 

تقدير الكالسيوم و المغنيسيوم في مستخلصات  
 التربة والماء

ملوحة التربة وقلويتها وطرق استصالح 
 الترب الملحية و القلوية

15/4/2011 
9 

الخواص البايلوجية للتربة البكتريا و  ربتعيين الكاربونات والبيكاربونات في الت 
 الفطريات و الكائنات االخرى

22/4/2011 
10 

اهم العناصر المهمة في : خصوبة التربة  امتحان الفصل الثاني 
 التربة وتغذية النبات

29/4/2011 
11 

 12 6/5/2011 العالماهم نظم التصنيف في :تصنيف الترب تقدير المادة العضوية في التربة 

التعرف على بعض االحياء المجهرية ذات االهمية  
 االقتصادية في التربة

 امتحان الفصل الثاني
13/5/2011 

13 

 20/5/2011 مراجعة عامة للمواضيع اعاله مراجعة عامة وسريعة للمواضيع المطروحة 
14 

 15 29/5/2011 االمتحان العملي النهائي االمتحان العملي النهائي 
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