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  ))السنویة أستمارة الخطة التدریسیة (( 
 

  ضياء عبد محمد مطلك 
  

 :التدریسي اسم

deiaaltamimi@yahoo.com البرید االلكتروني:  

 :اسم المادة  الري والبزل

 :مقررالفصل  خريفيالفصل ال

تطور الزراعة وكيفية ,  لتعريف الطالب بأهمية المصادر الطبيعية للذرة المائية وكيفية استخدامها والمحافظة عليها -
  .استغالل الثروة المائية لزيادة االنتاج وعالج المعوقات الزراعية 

  :ةاھداف الماد

االحتياجات المائية واالستهالك المائي وحركة الماء  –والعالقة األساسية بين التربة والمياه  –أهمية مياه الري ومصادره 
دراسة الترب المنتأثرة باألمالح  –قل وتوزيع مياه الري وضخ مياه الري ن –طرق الري وقياس ماء الري  –وفيض الماء 

  .البزل المغطاة  –شبكة البزل  –أنواع المبازل  –والبزل وأهمية النبات 
  :ةالتفاصیل االساسیه للماد

  عصام الحديثي –نبيل ابراهيم . د –الري أساسياته وتطبيقاته 
  ل اسماعيلليث خلي. د -الري والبزل              
  خالد بدر عادي . د –محمد عبد اهللا النجم . د -الري                      

  :ةالكتب المنهجی

  محمد ابراهيم عودة . الجديد عن الترب المروية            د-
Irrigation design and practice – Bruce withers. 
Irrigation principle and practice – Iserailson – Henson . 

  :ةالمصادر الخارجی

 االمتحان النهائي

  النهائي
ــري        نظــــــ

 عملي

  السعي
  عملي        نظري 

  الفصل الدراسي  الفصل االول

  االول    
 الثاني

 

  :تقدیرات الفصل

  :ةمعلومات اضافی 
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  ))أستمارة الخطة التدریسیة السنویة (( 
 

  ضياء عبد محمد مطلك 
  

 :التدریسي اسم

deiaaltamimi@yahoo.com البرید االلكتروني:  

 :اسم المادة  مبادئ التربة 

 :مقررالفصل  ربيعيالفصل ال

والبايولوجية وحركة الماء في التربـة وكيفيـة   تعريف الطالب بطبيعة نشوء التربة وخواصها  الفيزيائية والكيميائية 
  لتربة وتحليلهاحسابها للري وتعريف الطالب بكيفية تصنيف الشرب وتقييم خصوبة ا

  :اھداف المادة

–ماء التربة وغرويات التربـة  –الخواص الكيميائية  -عوامل تكوين التربة الخواص الفيزيائية_ تعاريف عامة 
االسمدة العضوية وكيفية -المادة العضوية والعناصر الغذائية تصنيف التربة وانواعها–الخواص البايولوجية للتربة 

  .اقع التسميد في العراقو-تقييم التربة وخصوبتها
  :التفاصیل االساسیه للمادة

  :الكتب المنهجیة  عبداهللا العاني.د_ علم التربة 

١-AnIndroduction and soil and plant.Dodaha,and miller 
٢-Funda mantas of soil science.foth and Turk  
٣- soil chemistry bohn and mc Neal   
 

  :المصادر الخارجیة

 متحان النهائياال
  النهائي

 عملينظري         

  السعي
  الفصل الدراسي  الفصل االول  نظري         عملي

  االول  ١٥             ٢٥ ٢٠            ٤٠ 
 الثاني

 

  :تقدیرات الفصل

  :معلومات اضافیة المادة تدرس بشكل كورس دراسي
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الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي  
 

حظاتالمال ةالماده النظری  ةیلالماده العم   التاریخ 

ع
بو

س
اال

 

 ١  ٦/١٠/٢٠١٠ مقدمة لموضوع الري والبزل   مسح وتعديل األراضي وعمل الخرائط  

حساب سعة وقابلية التربة علـى نقـل    
  الماء

  أهمية مياه الري ومصادره 
١٣/١٠/٢٠١٠  

٢ 

  ٣ ٢٠/١٠/٢٠١٠ االحتياجات المائية قياس الماء باستخدام طرق مختلفة 

  ٤  ٢٧/١٠/٢٠١٠  االستهالك المائي  قياس دخول الماء للتربة 

  ٥  ٣/١١/٢٠١٠  حركة الماء في التربة  قياس نسبة الرطوبة بالطرق المختلفة 

قياس الرطوبة عنـد السـعة الحقليـة     
 والذبول

  طرق الري
١٠/١١/٢٠١٠  

٦  

  ٧  ١٧/١١/٢٠١٠  اه العالقات األساسية بين التربة والمي قياس االستهالك المائي 

  ٨  ٢٤/١١/٢٠١٠ كمية مياه الري ومواعيد الري   مواعيد وفترات الري 

  ٩  ١/١٢/٢٠١٠  ضخ الماء ألغراض الري والبزل مشاهدات حقلية لمعرفة طرق الري 

  ١٠  ٨/١٢/٢٠١٠  الترب المتأثرة باألمالح  قياس حركة الري في الحقل 

  ١١  ١٥/١٢/٢٠١٠ قلية أنواع المبازل الح  سفرة ألحد مشاريع الري 

  ١٢  ٢٢/١٢/٢٠١٠  عالقة المحصول والتربة والماء  سفرة ألحد مشاريع الري 

تجربة حقلية لمعرفـة حركـة المـاء     
  بالخاصية الشعرية

  أسس تخطيط شبكات الري 
٢٩/١٢/٢٠١٠  

١٣  

تجربة حقلية لمعرفة حركة الماء بالخاصية  
  الشعرية

  ٥/١/٢٠١١  استصالح األراضي المتأثرة باألمالح
١٤  

ةعطلة نصف السن  
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  الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب

 اال

 ١  ١٤/٢/٢٠١١ مكونات التربة الرئيسية –تعاريف عامة  وصف حقل التربة  

 ٢ ٢١/٢/٢٠١١ بةنشوء التر –عوامل تكوين التربة  أخذ نماذج التربة في الحقل 

 ٣ ٢٨/٢/٢٠١١ الخواص الفيزيائية للتربة التوزيع الحجمي لدقائق التربة 

  ٤ ٧/٣/٢٠١١ الخواص الفيزيائية للتربة الكثافة الحقيقية والظاهرية 

  ٥ ١٤/٣/٢٠١١ حركة الماء في التربة –ماء التربة  العجينة المشبعة 

  قياس درجة التفاعل والتوصيل  
 الكهربائي

 المعادن الطينية –ات التربة غروي
٢١/٣/٢٠١١ 

٦  

  ٧ ٢٨/٣/٢٠١١ الخواص الكيميائية للتربة تعيين األيونات الموجبة والسالبة 
  ٨ ٤/٤/٢٠١١ أحياء التربة تعيين نسبة الرطوبة في التربة 

  ٩ ١١/٤/٢٠١١ المادة العضوية في التربة تعيين الكاربونات والبيكاربونات 

  ١٠  ١٨/٤/٢٠١١  العناصر الغذائية المهمة  حركة الماء الشعري 

  ١١  ٢٥/٤/٢٠١١  فكرة عن تصنيف الترب وأنواعها  المادة العضوية 

  ١٢  ٢/٥/٢٠١١  األسمدة والتسميد  التعرف على بعض األحياء المجهرية 

  ١٣  ٩/٥/٢٠١١  تقييم خصوبة التربة  فوسفور بوتاسيوم التربة 

  ١٤  ١٦/٥/٢٠١١  في العراق دافع التسميد  سفرة حقلية لبعض المشاريع  
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