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الفهرست

الصفحةالمادة رقم
القسم واهداف وسالة ivرؤية
1 تخصصية انكليزية 1لغة
2 تخصصية انكليزية 3لغة

جيولوجي 5مبادئ
هندسي 8رسم

مستوية 11مساحة
جوية وانواء تربة 15بيئة
ونبات وماء تربة 19تحليل
اراضي وتعديل 22تسوية
مجهرية احياء 26مبادئ

التربة علم 30مبادئ
زراعية والت 33مكائن

37البزل
41الري

نائي 44تحسس
والمياه التربة 48ثلوث

والسمدة التربة 52خصوبة



التربة 56فيزياء
كيمياء 60التربة
معادن 64التربة
ملوحة 68التربة
72مورفولوجي

المادة العضوية في 76التربة
احياء التربة 78المجهرية

ادارة 82الترب
استصلح 85اراضي

89تصحر
تغذية 92النبات
تقانات 96اسمدة

تقانات انظمة 100ري
صيانة 103التربة

علقة التربة بالماء 106والنبات
علم 110المياه

مسح وتصنيف 114ترب



القسم: رؤية
الجبسية الترب شكالت حل في والتخصص والبيئية الشائية والشوارد التربة علوم شجالت في والتشيز الريادة

العراق. في

القسم: رسالة
التربة علوم شجالت في الشعرفي القتصاد لبناء الشجتشع احتياجات يستكرف شتشيز وبحث شبتار تعليم تقديم

الشائية والشوارد
والبيئية.

القسم: اهداف
الحاوشية بالشؤسسات الشائية والشوارد التربة علوم شجالت في للعشل والباحثين الخصائيين شن عدد 1تخريج

والخاصة-
العلقة. ذات البحاث وشرااز وشختبرات

بهدف البيئي والتلوث الجبسية الترب وشكالت الشجتشع بخدشة وثيقاا ارتباطاا ترتبط وابحاث دراسات 2اجراء
النتاج- تطوير

الشحاصيل. انتاجية وزيادة الزراعي
والسشدة والنبات والشياه التربة لعينات التحليلت اجراء فال الشختلفة للشؤسسات العلشية الستكارات 3تقديم

الايشيائية-
القسم. شختبرات خلل شن وذلك الحاوشية غير والجهات للشواطنين والعاوية

تعترض التي الشكالت لحل شكتراة ودراسات بحوث اجراء خلل شن والكراات الشؤسسات شع 4التعاون
هذه- ونكاط عشل

لها. الشناسبة الحلول ايجاد و الشؤسسات
الشائية والشوارد التربة شجالت تواجه التي الشكاال وتكخيص التحديات لتوايح تخصصية ندوات بعقد 5القام

الترب- ولسيشا
العراق. في الجبسية

والركادية التثقيفية الشقالت اصدار في العلم وسائل شع 6التعاون

هلل فيصل حيدر . م.د : اعداد
التربة علوم /قسم الزراعة كلية : / العمل مكان

المائية. والموارد



المقرر: انكليزيةاسم لغة
تخصصية2

الولالصف:

: المقرر 004رمز ز التدريسأ ساعات
لها: المخطط

14

المتاح:1الوحدات اجباريالحضور

اعدادالربيعيالفصل: تاريخ
2022 /10/30

الوصف:

المنهج: وصف

استيعاب الناليزية، اللغة في والعبارة الجشلة الالم، أقسام

المنهج: تدريس من الهدف
هذه لهشية والستيعاب والاتابة التحدث حيث شن الناليزية اللغة في الطلبة شهارات تطوير إلى الشادة تهدف

اختصاص في اللغة
الشائية والشوارد التربة علوم

التعلم: نتائج
والشوارد التربة علوم اختصاص اشن وتوظيفها الناليزية اللغة وقواعد شفردات شعرفة شن الطالب يتشان

وشراجعة الشائية
الختصاص. هذا في الجنبية الشصادر

والتعلم: التعليم طرائق
الشتحانات

الخريجين واراء التدريس هيئة اعااء واراء الطلبة اراء
التخصص. شجال في والتانولوجي العلشي للتطور ووفقا الشستفيدة والجهات العشل ارباب اراء

الشقررة. الاتب
عاشة. بصورة النترنيت وشواقع العلشية الشجلت

( النظري: :الجزء المواضيع(



الساعاتالشواايعالسابيع
استيعاب1 الجر، حروف العطف، 1ساعةادوات

استيعاب2 السؤال، تكوين 1ساعةالنفي،

الشاذة3 الفعال القياسية، 1ساعةالفعال

:المضارع،4 :البسيط للمجهول المبني حالة في الزمنة
المستقبل الماضي،

1ساعة

:المضارع،5 :المستمر للمجهول المبني حالة في الزمنة
المستقبل الماضي،

1ساعة

الماضي،6 :المضارع، :التام للمجهول المبني حالة في الزمنة
المستقبل

1ساعة

:المضارع،7 المستمر :التام للمجهول المبني حالة في الزمنة
المستقبل الماضي،

1ساعة

،استيعاب8 وانواعها استخداماتها ، الشرطيه 1ساعةالجمل

10-9: used to, every, else, also, any, some, all, yetاضافية ساعةقواعد 3

11
استيعاب12 ،Since and for1ساعة

الى13 العربية من الترجمة كيفية ترجمة، شائعة، كلمات
العربية الى النكليزية ومن النكليزية

1ساعة

عامة14 1ساعةمراجعة

المنهجي: الكتاب

A Practical English Grammar

A. J. Thomson, A. V. Martinet

Oxford University Press Walton Street, Oxford 0X2 6DP

الختبارات:



المحاضرات) ) النظري الجزء

الى: وتوزع ) 40 %( الدراسي العام اثناء المستمر .التقييم أ
/ عدد2 نظري %70اشتحان

بيتية. %20واجبات
صفي. ونكاط %10حاور

الى: توزع ) 60 %( النهائي المتحان . ب

( 50 درجة%( 2 × 15 = 30 للشنهج كاشلة قصيرة اجوبة ذات :اسئلة أ الجزء

( 25 درجات%( 1 × 15 = 15 وتحليل استيعاب :اسئلة ب الجزء

(25 درجات%( 1 × 15 = 15 شواوعية :اسئلة ج الجزء

الجيولوجي المنهج: وصف
الشياه دورة الطبيعة، في الصخور دورة تصنيفها، وطرق الشعادن وفروعه، نكأته شفهوم الجيولوجي في شقدشة

الطبيعة،- في
والزراعة. بالتربة الجيولوجي علقة

المنهج: تدريس من الهدف
وأنواع الجيولوجية بالظواهر الشائية والشوارد التربة علوم لقسم الولى الشرحلة طلبة تعريف الى الشادة تهدف

والصخور الشعادن
التربة بتاون وعلقتها

التعلم: نتائج
الشادة تعد والتي لها الشاونة والشعادن الصخور انواع بين التشييز على قادرا الطالب يصبح الاورس نهاية عند

الشاونة الصل



الشختلفة. للترب

والتعلم: التعليم طرائق

الشتحانات
الخريجين واراء التدريس هيئة اعااء واراء الطلبة اراء

التخصص. شجال في والتانولوجي العلشي للتطور ووفقا الشستفيدة والجهات العشل ارباب اراء
الشقررة. الاتب

عاشة. بصورة النترنيت وشواقع الزراعية العلشية الشجلت
. الذهن في والعلوم الشعرفة لترايز اللاترونية السليدات عرض







المنهجي: الكتاب

الصائغ الهادي عبد الدكتور تأليف الجيولوجي مبادئ

: الختبارات

المحاضرات( النظري( الجزء

+)* : الى وتوزع (% 30 ) الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم أ.

%) 10 الدراسي للفصل العملي الجزء تقييم

2 عدد/ نظري امتحان % 70

بيتية. واجبات % 20

صفي. ونشاط حضور % 10

الى: توزع (% 40 ) النهائي المتحان . ب

درجة 20 = 10 × 2 للمنهج شاملة قصيرة اجوبة ذات اسئلة أ: الجزء

)%50(

)% 25( ) درجات 10 = 10 × 1 وتحليل استيعاب اسئلة ب: الجزء

) درجات 10 = 5 × 2 وتوضيح) (شرح موضوعية اسئلة ج: الجزء

)% 25(

)المختبرات( العملي الجزء



+)* : الى وتوزع (% 10 ) الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم . ت

%) 30 الدراسي للفصل النظري الجزء تقييم

عمليان. اختباران % 70

الطالب.( نشاط اليومي) والمختبري الحقلي الداء % 20

والحقل. المختبر في والنضباط اللتزام % 10

الى: توزع (% 20 ) النهائي المتحان . ث

حقلي. عملي اختبار % 70

العلمية المادة في تحريري او شفوي امتحان % 30

الهندسي الرسم

المنهج: وصف

الرسم واساليب بقواعد الطالب وتعريف تعلم هو الهندسي الرسم مفهوم
العلمي الستخدام في وتوظيفها والمتبعة الحديثة الهندسي

رسم من يتعلق ما بكل وخاصة والحيواني) (النباتي الزراعي النتاج في الصحيح
واالت المعدات تصميم في الهندسية العمليات

الزراعة. كليات لخريجي الحدائق وهندسة وتصميم الزراعية

المنهج: تدريس من الهدف

العلمية القسام بعض في الهندسي الرسم في اختصاص طلبة اعداد 1.

الزراعة كليات في



للرسم الهندسية التطبيقات خلل من الهندسية الخبرات توظيف 2.

الزراعي المجال في الهندسي

التطبيق خلل من الحدائق وتصميم هندسة في متخصصين طلبة اعداد 3.

الهندسي الرسم لسس العملي

التعلم: نتائج

الفنية الخبرات في النقص تغطية 1.

الزراعي العمل في التقني التطور زيادة 2.

الزراعية االت لبعض الهندسي التصميم في العلمية الخبرة زيادة 3.

الهندسي الرسم على المعتمدة

: والتعلم التعليم طرائق

المتحانات

الخريجين واراء التدريس هيئة اعضاء واراء الطلبة اراء

والتكنولوجي العلمي للتطور ووفقا المستفيدة والجهات العمل ارباب اراء
التخصص. مجال في

المقررة. الكتب

عامة. بصورة النترنيت ومواقع الزراعية العلمية المجلت



الذهن. في والعلوم المعرفة لتركيز اللكترونية السليدات عرض



المنهجي: الكتاب

1999 حسن. صبري ناطق د. الزراعة. كليات لطلبة الهندسي الرسم -

: الختبارات

) )المرسم فقط عملي جزء

الى: وتوزع (% 40 ) الدراسي العام اثناء المستمر التقييم أ.

تطبيقيان. عمليان اختباران % 70

الطالب(. )نشاط اليومي العملي الداء % 20

والنضباط. اللتزام % 10

الى: توزع )% 60 ( النهائي المتحان . ب

عملي. تطبيقي اختبار % 70

العلمية. المادة في تحريري او تطبيقي امتحان % 30

المستوية المساحة

المنهج: وصف

اهميتها. ... انواعها تعريفها.. ... المساحة 1.

القياس. ووحدت القياس نظم 2.



الرسم. مقياس 3.

الشريط. او بالسلسلة المسح 4.

المستوية باللوحة الرفع 5.

الكنتورية والخرائط التسوية 6.

المنهج: تدريس من الهدف

ورسم لعداد اللزمة الساس والبيانات المعلومات على الحصول 1.

الخرائط.

تسوية من بالراضي المتعلقة العمليات لتنفيذ الساس الوسيلة 2.

واستصلح. وتقسيم

. والطرق... والسدود كالقنوات وانشائها المشاريع تخطيط 3.

المباشرة وغير المباشرة والمساحات المسافات قياس على قادرا الطالب جعل
بأنواعها الرسم ومقاييس والتسوية المناطق ورفع

التعلم: نتائج

المباشرة وغير المباشرة والمساحات المسافات قياس على قادرا الطالب جعل
بأنواعها الرسم ومقاييس والتسوية المناطق ورفع

استخدامها وكيفية

: والتعلم التعليم طرائق



المتحانات

الخريجين واراء التدريس هيئة اعضاء واراء الطلبة اراء

والتكنولوجي العلمي للتطور ووفقا المستفيدة والجهات العمل ارباب اراء
التخصص. مجال في

المقررة. الكتب

عامة. بصورة النترنيت ومواقع الزراعية العلمية المجلت

الذهن في العلوم و المعرفة لتركيز اللكترونية السليدات عرض







الشنهجي: الاتاب

الزراعة الية الشوصل، جاشعة الثانية، الطبعة والطبوغرافية. الشستوية الشساحة اسس .(2000) صالح. رياض الخفاف، -

والغابات.

: الختبارات

المحاضرات( النظري) الجزء

(% 10 الدراسي للفصل العشلي الجزء تقييم +) : الى وتوزع (% 30) الدراسي الفصل اثناء الشستشر التقييم أ.

2 عدد/ نظري اشتحان % 70

بيتية. واجبات % 20

صفي. ونكاط حاور % 10

الى: توزع (% 40) النهائي الشتحان . ب

(% 50) درجة 20 = 10 × 2 للشنهج كاشلة قصيرة اجوبة ذات اسئلة أ: الجزء

(% 25 ) درجات 10 = 10 × 1 وتحليل استيعاب اسئلة ب: الجزء

(% 25) درجات 10 = 5 × 2 وتوايح( )كرح شواوعية اسئلة ج: الجزء

العملي)المختبرات( الجزء

(% 30 الدراسي للفصل النظري الجزء تقييم +)* : الى وتوزع (% 10) الدراسي الفصل اثناء الشستشر التقييم . ت

عشليان. اختباران % 70

الطالب). (نكاط اليوشي والشختبري الحقلي الداء % 20

والحقل. الشختبر في والناباط اللتزام % 10

الى: توزع (% 20 ) النهائي الشتحان . ث

حقلي. عشلي اختبار % 70

العلشية. الشادة في تحريري او كفوي اشتحان % 30



جوية وانواء بيئة
الشنهج: وصف

الاائنات ، الحيائية العلقات ، الشحيطة العواشل ، البيئي النظام ، البيئة علم ، البيئة ) شختلفة بيئية شفاهيم الشادة تتاشن
ذاتية

وتدوير العاوية للشرابات الحيوي التحلل وعشليات " الشستهلاات " التغذية شعتشدة والاائنات " الشنتجات " التغذية
بفعل العناصر

. الجوية بالنواء يتعلق شا وهو التربة بيئة خارج الشحيطة العواشل على الشادة تكتشل اذلك ، الشحللت

الشنهج: تدريس شن الهدف

" الشحيطة والعواشل " الحية العواشل " الحي الاائن تعني والتي التربة بيئة بشفهوم الطالب تعريف الشقرر هذا يهدف
العواشل

بين والختلفات التنوع شدى ، النباتات جذور فيها بشا ، التربة في الشوجودة الحية الاائنات على فيتعرف " الحية غير
احياء

تؤثر التي والخصوبية والايشياوية الفيزياوية الشحيطة العواشل على يتعرف اذلك ، الشختلفة الحيائية والعلقات التربة
وتتأثر

البيئة على الشحافظة ايفية على الطالب يتعرف الشادة هذه خلل شن اذلك ، التربة بيئة في الشوجودة الحية بالاائنات
النظيفة

. الشلوثات شن التربة لتخليص الحيوية الشعالجات واستخدام البيئي والتوازن

. الجوية بالنواء يتعلق شا وهو التربة بيئة خارج الشحيطة بالعواشل الطالب تعريف اذلك

التعلم: نتائج

النتاج في شفيد بكال واستغللها الشختلفة العاوية الشخلفات شع التعاشل على قادر ياون الشتعلم فأن الشادة هذه تلقي بعد
نظيفة بيئة على والشحافظة النباتي

: والتعلم التعليم طرائق

الشتحانات

الخريجين واراء التدريس هيئة اعااء واراء الطلبة اراء

التخصص. شجال في والتانولوجي العلشي للتطور ووفقا الشستفيدة والجهات العشل ارباب اراء

الشقررة. الاتب

عاشة. بصورة النترنيت وشواقع الزراعية العلشية الشجلت



الذهن في والعلوم الشعرفة لترايز اللاترونية السليدات عرض





المنهجي: الكتاب

حكمت والدكتور الحلي رشيد مجيد الدكتور . 1989 . النباتية البيئة علم

الموصل جامعة .العراق. والنشر للطباعة الكتب .دار العاني عباس

: الختبارات

المحاضرات( النظري) الجزء

+(* : الى وتوزع )% 30 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم أ.

)% 10 الدراسي للفصل العملي الجزء تقييم

2 عدد/ نظري امتحان % 70

بيتية. واجبات % 20

صفي. ونشاط حضور % 10

الى: توزع )% 40( النهائي المتحان . ب

درجة 20 = 10 × 2 للمنهج شاملة قصيرة اجوبة ذات اسئلة أ: الجزء

)% 50 (

)% 25( درجات 10 = 10 × 1 وتحليل استيعاب اسئلة ب: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 5 × 2 وتوضيح) (شرح موضوعية اسئلة ج: الجزء

)المختبرات( العملي الجزء



+(* : الى %(وتوزع 10( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم . ت

)% 30 الدراسي للفصل النظري الجزء تقييم

عمليان. اختباران % 70

الطالب( )نشاط اليومي والمختبري الحقلي الداء % 20

والحقل. المختبر في والنضباط اللتزام % 10

الى: توزع )% 20 ( النهائي المتحان . ث

حقلي عملي اختبار % 70

العلمية المادة في تحريري او شفوي امتحان % 30

ونبات وماء تربة تحليل
المنهج: وصف

المفاهيم بعض استعراض العينات، على الحصول والنبات، والماء التربة تحليل حول مقدمة
الكمي التحليل مجال في الساسية

والنبات. والماء التربة في والعناصر المركبات لهم والنوعي

المنهج: تدريس من الهدف

المائية والموارد التربة علوم قسم في الثانية المرحلة طلبة تعريف هو المادة من الهدف
كمدخل والنبات والماء التربة عينات تحليل بطرائق

عملية دروس تتضمن والتي المتقدمة المراحل في المختلفة التربة وعلوم تخصصات لدراسة
التحليل بطرائق علمية خلفية تتطلب ومختبرات

المختلفة

التعلم: نتائج



العناصر لتقدير المستعملة والجهزة الكيميائية والمواد الطرائق على الطالب تعرف
والنبات. والماء التربة في المختلفة واليونات

: والتعلم التعليم طرائق

المتحانات

الخريجين واراء التدريس هيئة اعضاء واراء الطلبة اراء

مجال في والتكنولوجي العلمي للتطور ووفقا المستفيدة والجهات العمل ارباب اراء
التخصص.

المقررة. الكتب

عامة. بصورة النترنيت ومواقع الزراعية العلمية المجلت

الذهن في والعلوم المعرفة لتركيز اللكترونية السليدات عرض





المنهجي: الكتاب

ابراهيم اسماعيل ،الدكتور راهي سليمان ا حمد الدكتور تأليف للتربة الكيميائي التحليل
العبيدي جمال علي محمد خضير،

: الختبارات

المحاضرات( النظري) الجزء



الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 30 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم أ.

)% 10 الدراسي للفصل العملي

2 عدد/ نظري امتحان % 70

بيتية. واجبات % 20

صفي. ونشاط حضور % 10

الى: توزع )% 40 ( النهائي المتحان . ب

)% 50 ( درجة 20 = 10 × 2 للمنهج شاملة قصيرة اجوبة ذات اسئلة أ: الجزء

)% 25( درجات 10 = 10 × 1 وتحليل استيعاب اسئلة ب: الجزء

)% 25( درجات 10 = 5 × 2 وتوضيح) (شرح موضوعية اسئلة ج: الجزء

)المختبرات( العملي الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 10 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم . ت

)% 30 الدراسي للفصل النظري

عمليان. اختباران % 70

الطالب( )نشاط اليومي والمختبري الحقلي الداء % 20

والحقل. المختبر في والنضباط اللتزام % 10

الى: توزع )% 20 ( النهائي المتحان . ث

حقلي. عملي اختبار % 70

العلمية. المادة في تحريري او شفوي امتحان % 30



اراضي وتعديل تسوية
المنهج: وصف

المساحات الكنتورات, اعداد الكنتورات, التسوية, طرق التسوية, اجهزة التسوية,
الحجوم حساب والحجوم,

المنهج: تدريس من الهدف

سطح على اكثر او نقطتين بين العمودي البعد بقياس تختص المساحة من فرع هي التسوية
غير او مباشرة بصورة الرض

سطح مستوى (متوسط المقارنة مستوى يسمى ثابت مستوى على استنادا مباشرة
اذا موجبة يكون العمودية فالبعاد وعليه البحر)

العمودية البعاد وتستخدم المقارنة مستوى تحت كانت اذا وسالبة المقارنة مستوى فوق كانت
الرتفاع المتساوية الخطوط تتبع في

معينة ارتفاعات على نقاط وتحديد الرضية التضاريس مقاطع ورسم الكنتورية( )الخطوط
عملية فان ولهذا النشائية للغراض

التطبيقية. للغراض واستعمالها البيانات على للحصول جدا مهمة تعد التسوية

التعلم: نتائج

واستخدام التسوية، على وتطبيق تعلم على قادرا يكون المتعلم فان المادة هذه تلقي بعد
طرق وتطبيق ومعرفة التسوية، اجهزة

والحجوم. المساحات وحساب الكنتورات, واعداد التسوية,

: والتعلم التعليم طرائق

المتحانات

الخريجين واراء التدريس هيئة اعضاء واراء الطلبة اراء

مجال في والتكنولوجي العلمي للتطور ووفقا المستفيدة والجهات العمل ارباب اراء
التخصص.

المقررة. الكتب



عامة. بصورة النترنيت ومواقع الزراعية العلمية المجلت

الذهن في والعلوم المعرفة لتركيز اللكترونية السليدات عرض



المنهجي: الكتاب

. 1975 الخفاف/ صالح رياض العامة/ المساحة في محاضرات 1.

. 2000 الخفاف/ صالح رياض والطبغرافية/ المستوية المساحة اسس 2.



: الختبارات

المحاضرات( النظري) الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 30( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم أ.

)% 10 الدراسي للفصل العملي

2 عدد/ نظري امتحان % 70

بيتية. واجبات % 20

الى: توزع )% 40 ( النهائي المتحان . صفيب ونشاط حضور % 10

)% 50 ( درجة 20 = 10 × 2 للمنهج شاملة قصيرة اجوبة ذات اسئلة أ: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 10 × 1 وتحليل استيعاب اسئلة ب: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 5 × 2 وتوضيح) (شرح موضوعية اسئلة ج: الجزء

)المختبرات( العملي الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 10( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم . ت

)% 30 الدراسي للفصل النظري

عمليان. اختباران % 70

الطالب(. )نشاط اليومي والمختبري الحقلي الداء % 20

والحقل. المختبر في والنضباط اللتزام % 10

الى: توزع )% 20 ( النهائي المتحان . ث

حقلي. عملي اختبار % 70



العلمية. المادة في تحريري او شفوي امتحان % 30

المجهرية الحياء مباديء
المنهج: وصف

خواص ، المجهرية الحياء ومجاميع ، المجهرية الحياء علم وتطور ، المجهرية الحياء تعريف
المورفولوجية البكتريا

، والفايروسات والبروتوزوا والطحالب الفطريات عن اساسيات ، البكتريا ونمو والتشريحية
بالمراض المجهرية الحياء علقة

. البكتيرية والجناس العوائل دراسة , الزراعي والنتاج

المنهج: تدريس من الهدف

، الفطريات ، ااركيا ، البكتريا ) المجردة بالعين ترى ل التي الحية بالكائنات الطالب تعريف
و البروتوزوا ، الطحالب

وتصنيفها وفسلجتها وتكاثرها المختلفة البيئات في انتشارها حيث من ( الفايروسات
. ووراثتها وايضها

الخرى الحية وبالكائنات ببعض بعضها الكائنات هذه بين بالعلقة الطالب تعريف كذلك
– – وآثارها النبات , الحيوان , النسان

. والضارة النافعة

التعلم: نتائج

تنميتها حيث من المجهرية الحياء مع التعامل كيفية المقرر هذا تلقي بعد الطالب تعلم
منها والوقاية وفحصها وتنقيتها وتشخيصها

النافعة. الفعاليات واستغلل

: والتعلم التعليم طرائق

- المتحانات

- الخريجين واراء التدريس هيئة اعضاء واراء الطلبة اراء



مجال في والتكنولوجي العلمي للتطور ووفقا المستفيدة والجهات العمل ارباب اراء
- التخصص.

- المقررة. الكتب

- عامة. بصورة النترنيت ومواقع الزراعية العلمية المجلت

الذهن في والعلوم المعرفة لتركيز اللكترونية السليدات عرض



المنهجي: الكتاب

.دار المجهرية الحياء مبادئ ,)1990 (. سليمان أمين , وبدوي عزيز فائز , العاني

. .الموصل والنشر للطباعة الحكمة

العراق



: الختبارات

المحاضرات( النظري) الجزء

للفصل العملي الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% الدراسي)30 الفصل اثناء المستمر التقييم أ.

)% 10 الدراسي

2 عدد/ نظري امتحان % 70

بيتية. واجبات % 20

صفي. ونشاط حضور % 10

الى: توزع )% 40 ( النهائي المتحان . ب

)% 50 ( درجة 20 = 10 × 2 للمنهج شاملة قصيرة اجوبة ذات اسئلة أ: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 10 × 1 وتحليل استيعاب اسئلة ب: الجزء

) %25( درجات 10 = 5 × 2 وتوضيح) (شرح موضوعية اسئلة ج: الجزء

)المختبرات( العملي الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 10 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم . ت

)% 30 الدراسي للفصل النظري

عمليان. اختباران % 70

الطالب(. )نشاط اليومي والمختبري الحقلي الداء % 20

والحقل. المختبر في والنضباط اللتزام % 10



الى: توزع )% 20 ( النهائي المتحان . ث

حقلي. عملي اختبار % 70

العلمية. المادة في تحريري او شفوي امتحان % 30

التربة علم مباديء
المنهج: وصف

وتصنيف (مسح الرئيسية التربة لتخصصات العامة والمفاهيم السس تغطية المنهج يحاول
التربة فيزياء ، الترب وتصنيف الترب

والمختبرية الحقلية بالتطبيقات وربطها ( التربة احياء و التربة خصوبة ، التربة كيمياء ،

المنهج: تدريس من الهدف

وتصنيف مسح تخصصات في التربة علم اساسيات على الطالب بتعريف المنهج مفردات تهدف
فيزياء ، الترب وتصنيف الترب

المراحل في شموليه اكثر بصوره ولفهمها . التربة احياء و التربة خصوبة ، التربة كيمياء ، التربة
وتطبيقيا نظريا اللحقة

التعلم: نتائج

والخصوبيه الفيزيوكيميائية الترب خواص لدراسة العمل وطرق الفكار بعض وتطبيق فهم
عامه معرفة عن فضل والحيوية

لهم توضيح مع واستدامتها والمياه التربة وادارة التربة تكوين وعمليات لعوامل
ومعالجتها. المشاكل

: والتعلم التعليم طرائق

- المتحانات

- الخريجين واراء التدريس هيئة اعضاء واراء الطلبة اراء

مجال في والتكنولوجي العلمي للتطور ووفقا المستفيدة والجهات العمل ارباب اراء
- التخصص.



- المقررة. الكتب

- عامة. بصورة النترنيت ومواقع الزراعية العلمية المجلت

الذهن في والعلوم المعرفة لتركيز اللكترونية السليدات عرض



المنهجي: الكتاب

Sumner, M. E. 2000. Handbook of soil science. CRC press 1.

التربة علم مبادئ . 1981 , العاني عبدا 2.

عودة ابراهيم مهدي د. ترجمة الترب. فيزياء الى المدخل . 1990 . هلل دانيال 3.

التربة. ملوحة . 1989 . الزبيدي احمد 4.

. التربة .مورفولوجي 1989 العيساوي. وشاكر العكيدي وليد 5.



: الختبارات

المحاضرات( النظري) الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 30 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم أ.

)% 10 الدراسي للفصل العملي

2 عدد/ نظري امتحان % 70

بيتية. واجبات % 20

صفي. ونشاط حضور % 10

الى: توزع )% 40 ( النهائي المتحان . ب

)% 50 ( درجة 20 = 10 × 2 للمنهج شاملة قصيرة اجوبة ذات اسئلة أ: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 10 × 1 وتحليل استيعاب اسئلة ب: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 5 × 2 وتوضيح) (شرح موضوعية اسئلة ج: الجزء

)المختبرات( العملي الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 10 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم . ت

)% 30 الدراسي للفصل النظري

عمليان. اختباران % 70

الطالب(. )نشاط اليومي والمختبري الحقلي الداء % 20

والحقل. المختبر في والنضباط اللتزام % 10



الى: توزع )% 20( النهائي المتحان . ث

حقلي. عملي اختبار % 70

العلمية. المادة في تحريري او شفوي امتحان % 30

ومكائن الت

المنهج: وصف

من ابتداءا انواعها بكل الزراعية واالت المكائن بجميع الطالب تعريف هو المكائن مفهوم
والمحركات الزراعية الساحبات

وما الحصاد بمعدات انتهاءا النامي المحصول خدمة ومعدات والتنعيم الحراثة بمعدات مرورا
الستغلل وكيفية الحصاد بعد

خلل من الزراعية للعمليات المعروف والوقت البدني الجهد وتقليل النتاجية لزيادة لها المثل
الزراعية االت واختبار اختيار

والحيواني النباتي النتاج وزيادة محصول لكل الملئمة

المنهج: تدريس من الهدف

والمعدات الساحبات وادارة لستخدام متدربين الزراعة لكلية خريجين طلبة اعداد 1.

الزراعية

والتوزيع والنتاج الزراعة تكاليف خفض 2.

الزراعية والمعدات للساحبات المثل لستخدام الحديثة التقنيات ادخال 3.

التعلم: نتائج

الزراعية واالت المكائن وادارة لستخدام الكافية الخبرة زيادة 1.

المزروعة الحقول مساحة لزيادة المحصول خدمة عمليات زيادة 2.

النتاج على الطلب بزيادة المرتبط السكان بزيادة الحاصلة الغذائية الحتياجات تلبية 3.

الزراعي



: والتعلم التعليم طرائق

- الخريجين واراء التدريس هيئة اعضاء واراء الطلبة اراء

مجال في والتكنولوجي العلمي للتطور ووفقا المستفيدة والجهات العمل ارباب اراء
- التخصص.

- المقررة. الكتب

- عامة. بصورة النترنيت ومواقع الزراعية العلمية المجلت

الذهن في والعلوم المعرفة لتركيز اللكترونية السليدات عرض





المنهجي: الكتاب

2000 النعمة. جاسم محمد ود. الطحان هاشم ياسين د. الزراعية. واالت المكائن -

: الختبارات

المحاضرات( النظري) الجزء



الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 30 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم أ.

)% 10 الدراسي للفصل العملي

2 عدد/ نظري امتحان % 70

بيتية. واجبات % 20

صفي. ونشاط حضور % 10

الى: توزع )% 40 ( النهائي المتحان . ب

)% 50 ( درجة 20 = 10 × 2 للمنهج شاملة قصيرة اجوبة ذات اسئلة أ: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 10 × 1 وتحليل استيعاب اسئلة ب: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 5 × 2 وتوضيح( )شرح موضوعية اسئلة ج: الجزء

الورشة( و والمعمل )الحقل العملي الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 10 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم . ت

)% 30 الدراسي للفصل النظري

عمليان. اختباران % 70

الطالب(. الورشة)نشاط و والمعمل الحقل في اليومي الداء % 20

والحقل. المختبر في والنضباط اللتزام % 10

الى: توزع )% 20( النهائي المتحان . ث

عملي. اختبار % 70

العلمية. المادة في تحريري او شفوي امتحان % 30



البزل

المنهج: وصف

التربة وملوحة البزل للتربة، الفيزيائية والخصائص النبات بنمو وعلقته البزل بمفهوم التعريف
المبازل انواع الغسل، ومتطلبات

المبازل وتشغيل وصيانة المبازل في المستخدمة ومواد وتصنيفها

المنهج: تدريس من الهدف

من التربة في الزائدة المياه من التخلص وسائل في الطلبة مهارات تطوير الى الدرس يهدف
انواع واختيار البزل عملية خلل

المبازل. وصيانة وتشغيل تربة لكل المناسبة المبازل

التعلم: نتائج

التربة في الزائد الماء من للتخلص المناسبة البزل طريقة اختيار على قادرا الطالب جعل
وتصميم الستكشافية التحريات واجراء

البزل. شبكات وصيانة وتنفيذ

: والتعلم التعليم طرائق

- المتحانات

- الخريجين واراء التدريس هيئة اعضاء واراء الطلبة اراء

مجال في والتكنولوجي العلمي للتطور ووفقا المستفيدة والجهات العمل ارباب اراء
- التخصص.

- المقررة. الكتب

- عامة. بصورة النترنيت ومواقع الزراعية العلمية المجلت

الذهن. في والعلوم المعرفة لتركيز اللكترونية السليدات عرض





المنهجي: الكتاب

د. و اللمي عواد محسن د. : تأليف والصيانة) , ,التنفيذ ,التصاميم التحريات البزل)
الجنابي. صالح علء

)1991



: الختبارات

المحاضرات( النظري) الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 30 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم أ.

)% 10 الدراسي للفصل العملي

2 عدد/ نظري امتحان % 70

بيتية. واجبات % 20

صفي. ونشاط حضور % 10

الى: توزع )% 40 ( النهائي المتحان . ب

)% 50 ( درجة 20 = 10 × 2 للمنهج شاملة قصيرة اجوبة ذات اسئلة أ: الجزء

)% 25( درجات 10 = 10 × 1 وتحليل استيعاب اسئلة ب: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 5 × 2 وتوضيح( )شرح موضوعية اسئلة ج: الجزء

)المختبرات( العملي الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 10( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم . ت

)% 30 الدراسي للفصل النظري

عمليان. اختباران % 70



الطالب(. )نشاط اليومي والمختبري الحقلي الداء % 20

والحقل. المختبر في والنضباط اللتزام % 10

الى: توزع )% 20( النهائي المتحان . ث

حقلي. عملي اختبار % 70

العلمية. المادة في تحريري او شفوي امتحان % 30

الري

المنهج: وصف

قنوات تصاميم الري، كفاءة حساب طرق الري، مياه قياس طرق دراسة على المنهج يشمل
الري، طرق الري،

للمحاصيل. المائية الحتياجات

المنهج: تدريس من الهدف

محصول لكل المناسب الري نظام واختيار تصميم وكيفية المختلفة الري انظمة على التعرف
اعلى لتحقيق المائية احتياجاته وفق

ممكنة ري كفاءة

التعلم: نتائج

حساب وكيفية محصول لكل المناسب الري نظام وتنفيذ تصميم على قادرا الطالب جعل
المائية الموازنة وفق المائية الحتياجات

الري. شبكات وصيانة منطقة لكل المتاحة

: والتعلم التعليم طرائق

- المتحانات

- الخريجين واراء التدريس هيئة اعضاء واراء الطلبة اراء



مجال في والتكنولوجي العلمي للتطور ووفقا المستفيدة والجهات العمل ارباب اراء
- التخصص.

- المقررة. الكتب

- عامة. بصورة النترنيت ومواقع الزراعية العلمية المجلت

الذهن. في والعلوم المعرفة لتركيز اللكترونية السليدات عرض





المنهجي: الكتاب

الحديثي. خضير وعصام الطيف ابراهيم خليل :د. تأليف وتطبيقاته اساسياته الري -

1990

: الختبارات

المحاضرات( النظري) الجزء

الجزء تقييم +)* : الى وتوزع (% 30 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم أ.

الدراسي%10( للفصل العملي

2 عدد/ نظري امتحان % 70



بيتية. واجبات % 20

صفي. ونشاط حضور % 10

الى: توزع )% 40 ( النهائي المتحان . ب

)% 50 ( درجة 20 = 10 × 2 للمنهج شاملة قصيرة اجوبة ذات اسئلة أ: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 10 × 1 وتحليل استيعاب اسئلة ب: الجزء

)% 25( درجات 10 = 5 × وتوضيح(2 )شرح موضوعية اسئلة ج: الجزء

)المختبرات( العملي الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 10( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم . ت

)% 30 الدراسي للفصل النظري

عمليان. اختباران % 70

الطالب(. )نشاط اليومي والمختبري الحقلي الداء % 20

والحقل. المختبر في والنضباط اللتزام % 10

الى: توزع )% 20 ( النهائي المتحان . ث

حقلي. عملي اختبار % 70

العلمية. المادة في تحريري او شفوي امتحان % 30

نائي تحسس



المنهج: وصف
طرق الفاائية( البيانات الراية، للشاونات الطيفية النعااسية الخواص النائي، التحسس واهداف تاريخ

...تحسين شعالجة
الزراعة. شجال في النائي التحسس ....تصنيف)تطبيقات وطيفي شااني

المنهج: تدريس من الهدف
التعرف ايفية علشية، ثورة شن اليوم العالم يكهده الذي التطور وشواابة الحديثة التقنيات شن الستفادة اشاانية

الشوارد ودراسة
والتصحر التدهور لسيشا تغيراتها ورصد البيئية الشكاال دراسة ايفية سرعة، وااثر تالفة باقل الراية

يصيب الذي والجفاف
النائي التحسس تقنيات شن والستفادة التعاشل ايفية على الطلبة تعريف والشياه، والشراعي الزراعية الرااي

التعلم: نتائج
الشجال في يخدشهم بشا النائي التحسس تقنيات في الحديثة والبراشج والتطبيقات السس اهم على الطلبة تعليم

الزراعي

والتعلم: التعليم طرائق
الشتحانات-

الخريجين- واراء التدريس هيئة اعااء واراء الطلبة اراء
. التخصص- شجال في والتانولوجي العلشي للتطور ووفقا الشستفيدة والجهات العشل ارباب اراء

. الشقررة- الاتب
. عاشة- بصورة النترنيت وشواقع الزراعية العلشية الشجلت

الذهن. في والعلوم الشعرفة لترايز اللاترونية السليدات عرض







المنهجي: الكتاب
التحسس 2004 (. الداغستاني، صبحي .حاشت :د (تأليف الشرئيات وتفسير النائي التحسس شبادئ

.احشد :ا.د تأليف النائي(
الطبع.) تحت الابيسي شدلول .احشد د الشكهداني، شحيشيد

الختبارات:

(المحاضرات) النظري الجزء
العملي الجزء تقييم : *)+ الى وتوزع ) 30 %( الدراسي الفصل اثناء المستمر .التقييم أ

10 الدراسي%( للفصل
/ عدد2 نظري %70اشتحان

بيتية. %20واجبات
صفي ونكاط %10حاور

الى: توزع ) 40 %( النهائي المتحان . ب

) 50 درجة%( 2 × 10 = 20 للشنهج كاشلة قصيرة اجوبة ذات :اسئلة أ الجزء

) 25 درجات%( 1 × 10 = 10 وتحليل استيعاب :اسئلة ب الجزء

) 25 )درجات%( 2 × 5 = 10 وتوايح كرح شواوعية( :اسئلة ج الجزء

المختبرات) العملي( الجزء

الجزء تقييم : *)+ الى وتوزع ) 10 %( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم . ت

30 الدراسي%( للفصل النظري
عشليان. %70اختباران

الطالب.) نكاط اليوشي( والشختبري الحقلي %20الداء
والحقل. الشختبر في والناباط %10اللتزام

الى: توزع ) 20 %( النهائي المتحان . ث
حقلي. عشلي %70اختبار

العلشية الشادة في تحريري او كفوي %30اشتحان



تلوث

المنهج: وصف
التلوث وأنواع البيئي التلوث في وأثرها الطبيعة في الساسية العناصر دورات دراسة

المعالجة- وأساليب النقل وعوامل المسببات : التربة تلوث

المعالجة- وأساليب النقل وعوامل المسببات : المياه تلوث

المنهج: تدريس من الهدف
البيئة تلوث في العناصر دورات وأثر التلوث ماهية على التعرف

التلوث هذا ومعالجة الملوثات وأنواع الزراعية البيئة في التربة تلوث دور على التعرف

التلوث هذا ومعالجة الملوثات وأنواع الزراعية البيئة في المياه تلوث دور على التعرف

التعلم: نتائج
التي الملوثات وانواع ومصادره واسبابه التلوث ماهية معرفة على قادرا الطالب سيكون

التلوث هذا معالجة وكيفية التربة تصيب

ازالتها وكيفية المياه في الملوثات انواع معرفة وكذلك

والتعلم: التعليم طرائق
المتحانات-

الخريجين- واراء التدريس هيئة اعضاء واراء الطلبة اراء

مجال في والتكنولوجي العلمي للتطور ووفقا المستفيدة والجهات العمل ارباب اراء
. التخصص-

. المقررة- الكتب

. عامة- بصورة النترنيت ومواقع الزراعية العلمية المجلت

الذهن. في والعلوم الشعرفة لترايز اللاترونية السليدات عرض







المنهجي: الكتاب



الردن. .عشان والتوزيع للنكر العلشية اليازوري .دار التربة تلوث . 2008 . شجيد فريد عبد،

الختبارات:

(المحاضرات) النظري الجزء
العملي الجزء تقييم : *)+ الى وتوزع ) 30 %( الدراسي الفصل اثناء المستمر .التقييم أ

10 الدراسي%( للفصل
/ عدد2 نظري %70اشتحان

بيتية. %20واجبات
صفي. ونكاط %10حاور

الى: توزع ) 40 %( النهائي المتحان . ب

) 50 درجة%( 2 × 10 = 20 للشنهج كاشلة قصيرة اجوبة ذات :اسئلة أ الجزء

) 25 درجات%( 1 × 10 = 10 وتحليل استيعاب :اسئلة ب الجزء

) 25 )درجات%( 2 × 5 = 10 وتوايح كرح شواوعية( :اسئلة ج الجزء

المختبرات) العملي( الجزء

الجزء تقييم : *)+ الى وتوزع ) 10 %( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم . ت

30 الدراسي%( للفصل النظري
عشليان. %70اختباران

الطالب.) نكاط اليوشي( والشختبري الحقلي %20الداء
والحقل. الشختبر في والناباط %10اللتزام

الى: توزع ) 20 %( النهائي المتحان . ث
حقلي. عشلي %70اختبار

العلشية الشادة في تحريري او كفوي %30اشتحان



والسمدة التربة خصوبة

المنهج: وصف
للنبات الغذائية العناصر وأهشية خصوبتها في التربة شاونات وأثر والتسشيد التربة خصوبة شفاهيم على التعرف

في وتحولتها
ودراسة والنبات التربة لخصوبة OM وأهشية وشصادر وطبيعة وأسشدتها النبات على نقصها وأعراض التربة

التقويم شواوع
للتربة الخصوبي

المنهج: تدريس من الهدف
والسشدة التربة لخصوبة الساسية الشفاهيم شعرفة

خصوبتها في وخصائصها التربة شاونات دور شعرفة
التربة خصوبة في ودورها وتحولتها التربة في الشختلفة الشغذية العناصر واع شعرفة

الشختلفة والسشدة التسشيد عن أوليات شعرفة

التعلم: نتائج
الجافة الشناطق ترب وخاصة التربة في وسلواها وشكاالها النبات لنشو الغذائية العناصر اهشية الطلبة تعليم

لهذه النبات واحتياج
والترايز التربة خصوبية حالة وتقدير لها النبات واحتياج صناعتها وطرق السشدة على والطلع العناصر

الجبسية الترب على
الدين صلح شحافظة في السائدة

والتعلم: التعليم طرائق
الشتحانات-

الخريجين- واراء التدريس هيئة اعااء واراء الطلبة اراء
. التخصص- شجال في والتانولوجي العلشي للتطور ووفقا الشستفيدة والجهات العشل ارباب اراء

. الشقررة- الاتب
. عاشة- بصورة النترنيت وشواقع الزراعية العلشية الشجلت

. الذهن- في والعلوم الشعرفة لترايز اللاترونية السليدات عرض





المنهجي: الكتاب



الشوصل. .جاشعة التربة وخصوبة .السشدة 1990 . نجم ا سعد النعيشي،

الختبارات:

(المحاضرات) النظري الجزء

العملي الجزء تقييم : *)+ الى وتوزع ) 30 %( الدراسي الفصل اثناء المستمر .التقييم أ

10 الدراسي%( للفصل
/ عدد2 نظري %70اشتحان

بيتية. %20واجبات
صفي. ونكاط %10حاور

الى: توزع ) 40 %( النهائي المتحان . ب

) 50 درجة%( 2 × 10 = 20 للشنهج كاشلة قصيرة اجوبة ذات :اسئلة أ الجزء

) 25 درجات%( 1 × 10 = 10 وتحليل استيعاب :اسئلة ب الجزء

) 25 )درجات%( 2 × 5 = 10 وتوايح كرح شواوعية( :اسئلة ج الجزء

المختبرات) العملي( الجزء

الجزء تقييم : *)+ الى وتوزع ) 10 %( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم . ت

30 الدراسي%( للفصل النظري
عشليان. %70اختباران

الطالب.) نكاط اليوشي( والشختبري الحقلي %20الداء
والحقل. الشختبر في والناباط %10اللتزام

الى: توزع ) 20 %( النهائي المتحان . ث



حقلي. عشلي %70اختبار
العلشية. الشادة في تحريري او كفوي %30اشتحان



التربة فيزياء

المنهج: وصف
الفهم على الطلبة يساعد واذلك تقييشها، وطرائق للتربة الفيزيائية الخصائص اختبار الفصل هذا يتاشن

لتلك والعشلي النظري
ذلك عن .فالا التربة خلل والشذابات والغازات والحرارة الشاء حراة في وتأثيرها ونشوذجيتها الخصائص

الفصل يتطلب
والجو. وانبات التربة في والطاقة الاتلة بانتقال بالتنبؤ العلقة ذات الشهارات

المنهج: تدريس من الهدف
للتربة الساسية الفيزيائية والقياسات والعشليات الخصائص 1.فهم

التربة في والحرارة والغاز والشذاب الشاء بحراة العلقة ذات والعشليات الخصائص 2.فهم
والبيئية والشائية الزراعية بالشكاال علقة ذات عشلية شكاال لحل الفيزيائية الخصائص قياسات 3.تطبيق

التعلم: نتائج
بعض تاييف خلل شن النبات لنشو شلئشة وجعلها الفيزياوية التربة خصائص ادارة على قادراا الطالب جعل

لغرض الخصائص
شستدام اساس على زراعي انتاج الى التوصل

والتعلم: التعليم طرائق
الشتحانات-

الخريجين- واراء التدريس هيئة اعااء واراء الطلبة اراء
. التخصص- شجال في والتانولوجي العلشي للتطور ووفقا الشستفيدة والجهات العشل ارباب اراء

. الشقررة- الاتب
. عاشة- بصورة النترنيت وشواقع الزراعية العلشية الشجلت

. الذهن- في والعلوم الشعرفة لترايز اللاترونية السليدات عرض







المنهجي: الكتاب
Introduction to Environmental Soil physics, Hillel, 2004

Environmental Soil Physics, Hillel, 1998

الختبارات:
(المحاضرات) النظري الجزء

العملي الجزء تقييم : *)+ الى وتوزع ) 30 %( الدراسي الفصل اثناء المستمر .التقييم أ

10 الدراسي%( للفصل
/ عدد2 نظري %70اشتحان

بيتية. %20واجبات
صفي ونكاط %10حاور

الى: توزع ) 40 %( النهائي المتحان . ب

) 50 درجة%( 2 × 10 = 20 للشنهج كاشلة قصيرة اجوبة ذات :اسئلة أ الجزء

) 25 درجات%( 1 × 10 = 10 وتحليل استيعاب :اسئلة ب الجزء

) 25 )درجات%( 2 × 5 = 10 وتوايح كرح شواوعية( :اسئلة ج الجزء

المختبرات) العملي( الجزء

الجزء تقييم : *)+ الى وتوزع ) 10 %( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم . ت

30 الدراسي%( للفصل النظري
عشليان. %70اختباران

الطالب.) نكاط اليوشي( والشختبري الحقلي %20الداء
والحقل. الشختبر في والناباط %10اللتزام



الى: توزع ) 20 %( النهائي المتحان . ث
حقلي. عشلي %70اختبار

العلشية. الشادة في تحريري او كفوي %30اشتحان



تربة كيمياء

المنهج: وصف
توفير وهي ال للبكرية اساسية شهشة تحشل وهي والشاء الهواء بعد للبيئة الثالث الرئيس الشاون التربة تعتبر

العالم شكالة الغذاء
شكاال شن الاثير شعالجة في ابيراا دورا التربة ايشياء وتلعب لعبت وقد . والشستقبل والحاار الشااي في

زيادة اجل شن الترب
الحلول عن للتفتيش التربة ايشياء في الرااي استغلل عند ظهرت التي الشكاال تلك حفزت لقد . انتاجيتها

لشعالجة الشناسبة
التربة ايشياء علم تطور في ساعد ششا الشكاال هذه شثل

المنهج: تدريس من الهدف
CEC, PH, ECشثل الاشيائية التربة خواص على 1.التعرف

اليوني. التبادل على 2.التعرف
الثرشوديناشاية. العلقات على 3.التعرف

التعلم: نتائج
والبايولوجية والفيزيائية الخصوبية صفاتها على تؤثر ان يشان والتي الايشيائية التربة صفات على التعرف

انتاجية على وبالتالي
النتاج تدهور الى تؤدي ان يشان التي للشكاال الشناسبة الحلول وايجاد التربة

والتعلم: التعليم طرائق
الشتحانات-

الخريجين- واراء التدريس هيئة اعااء واراء الطلبة اراء
. التخصص- شجال في والتانولوجي العلشي للتطور ووفقا الشستفيدة والجهات العشل ارباب اراء

. الشقررة- الاتب
. عاشة- بصورة النترنيت وشواقع الزراعية العلشية الشجلت

. الذهن- في والعلوم الشعرفة لترايز اللاترونية السليدات عرض









المنهجي: الكتاب

البصرة جامعة . التربة كيمياء مبادئ ؛ 1985 ؛ عواد مشحوت كاظم

: الختبارات

المحاضرات( النظري) الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 30( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم أ.

)% 10 الدراسي للفصل العملي

2 عدد/ نظري امتحان % 70

بيتية. واجبات % 20

صفي. ونشاط حضور % 10

الى: توزع )% 40 ( النهائي المتحان . ب

)% 50( درجة 20 = 10 × 2 للمنهج شاملة قصيرة اجوبة ذات اسئلة أ: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 10 × 1 وتحليل استيعاب اسئلة ب: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 5 × 2 وتوضيح( )شرح موضوعية اسئلة ج: الجزء

)المختبرات( العملي الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 10 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم . ت

)% 30 الدراسي للفصل النظري



عمليان. اختباران % 70

الطالب(. )نشاط اليومي والمختبري الحقلي الداء % 20

والحقل. المختبر في والنضباط اللتزام % 10

الى: توزع )% 20 ( النهائي المتحان . ث

حقلي. عملي اختبار % 70

العلمية. المادة في تحريري او شفوي امتحان % 30

المعادن

المنهج: وصف

البلورات علم الولية, المعادن وتكون التبلور عمليات التربة, معادن علم عن مقدمة

البلورة، مكونات : Crystallography

التركيب للبلورات الفراغي الترتيب للبلورات، الداخلي التركيب البلورية، النظم البلورية، المحاور
الرمل مفصول لدقائق المعدني

الطين مفصول لدقائق المعدني التركيب والغرين

المنهج: تدريس من الهدف

بطبيعة المائية والموارد التربة علوم قسم في الثالثة المرحلة طلبة تعريف الى المادة تهدف
وتصنيفها للتربة المكونة المعادن

الزراعي. بالنتاج وتأثيرها التربة بصفات علقتها وكذلك وتسميتها

التعلم: نتائج

وخصائص والرمل) والغرين (الطين التربة لمفصولت المعدني التركيب على الطالب يتعرف
ومعادن والخفيفة الثقيلة المعادن

تشخيصها. وطرائق الطين

: والتعلم التعليم طرائق



- المتحانات

- الخريجين واراء التدريس هيئة اعضاء واراء الطلبة اراء

مجال في والتكنولوجي العلمي للتطور ووفقا المستفيدة والجهات العمل ارباب اراء
- التخصص.

- المقررة. الكتب

– عامة. بصورة النترنيت ومواقع الزراعية العلمية المجلت

الذهن. في والعلوم المعرفة لتركيز اللكترونية السليدات عرض







المنهجي: الكتاب

Dixon, J. B. , Weed. S.B. and White , J. L. 1977. Minerals in soil -

environments. Soil Sci. Soc. Of Am. Madison, Wisconson

: الختبارات

المحاضرات( النظري) الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع (% 30 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم أ.

)% 10 الدراسي للفصل العملي

2 عدد/ نظري امتحان % 70

بيتية. واجبات % 20

. صفي ونشاط حضور %10

الى: توزع )% 40 ( النهائي المتحان . ب

)% 50 ( درجة 20 = 10 × 2 للمنهج شاملة قصيرة اجوبة ذات اسئلة أ: الجزء

درجات)%25( 10 = 10 × 1 وتحليل استيعاب اسئلة ب: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 5 × وتوضيح(2 موضوعية)شرح اسئلة ج: الجزء

)المختبرات( العملي الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 10 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم . ت

)% 30 الدراسي للفصل النظري



عمليان. اختباران % 70

الطالب(. )نشاط اليومي والمختبري الحقلي الداء % 20

والحقل. المختبر في والنضباط اللتزام % 10

الى: توزع )% 20 ( النهائي المتحان . ث

حقلي. عملي اختبار % 70

العلمية. المادة في تحريري او شفوي امتحان % 30

الملوحة

المنهج: وصف

المتراكمة للملح والفيزيائية لكيميائية ا الخواص الزراعي، النتاج على واثرها الملوحة مشكلة
وتسمية تصنيف التربة، في

الملحية. الترب استصلح بالملوحة, المتأثرة الترب

المنهج: تدريس من الهدف

في النتاج وزيادة الزراعية الرقعة زيادة لغرض الزراعة في جديد كأسلوب الري ادخال ان
قد القاحلة وشبه القاحلة المناطق

. ملحية اراضي الى الراضي معظم تحول يتسبب

والعراق عامة العالم في الزراعة تعيق التي المشاكل من اصبحت الملوحة مشكلة ان

وسط اراضي من % 75 حوالي ان . خاصة

ومن وجب لذا الملوحة في مختلفة بدرجات المتأثرة الراضي من تعتبر العراق وجنوب
الملح هذه نوعية دراسة الضروري

والنبات التربة في تأثرها ودرجة وتجميعها تكونها وكيفية



التعلم: نتائج

المتأثرة الترب تكوين ظروف الزراعي، النتاج على واثرها الملوحة مشكلة على الطلبة تعريف
على التربة ملوحة تأثير بالملح،

الملحية الترب استصلح النبات، نمو

: والتعلم التعليم طرائق

- المتحانات

- الخريجين واراء التدريس هيئة اعضاء واراء الطلبة اراء

مجال في والتكنولوجي العلمي للتطور ووفقا المستفيدة والجهات العمل ارباب اراء
- التخصص.

- المقررة. الكتب

- عامة. بصورة النترنيت ومواقع الزراعية العلمية المجلت

الذهن في والعلوم المعرفة لتركيز اللكترونية السليدات عرض







المنهجي: الكتاب

والبحث العالي التعليم وزارة .)1989 – ( الزبيدي حيدر احمد أ.د. التربة ملوحة

– بغداد جامعة العلمي

العالي التعليم وزارة .)1992 – ( الزبيدي حيدر احمد أ.د. الراضي استصلح

– بغداد جامعة العلمي والبحث

: الختبارات

المحاضرات( النظري) الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 30 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم أ.

)% 10 الدراسي للفصل العملي

2 عدد/ نظري امتحان % 70

بيتية. واجبات % 20

صفي. ونشاط حضور % 10

الى: توزع )% النهائي)40 المتحان . ب

)% 50 ( درجة 20 = 10 × 2 للمنهج شاملة قصيرة اجوبة ذات اسئلة أ: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 10 × 1 وتحليل استيعاب اسئلة ب: الجزء

) %25 ( درجات 10 = 5 × 2 وتوضيح( )شرح موضوعية اسئلة ج: الجزء

)المختبرات( العملي الجزء



الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 10( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم . ت

)% 30 الدراسي للفصل النظري

عمليان. اختباران % 70

الطالب( )نشاط اليومي والمختبري الحقلي الداء % 20

والحقل. المختبر في والنضباط اللتزام % 10

الى: توزع )% 20( النهائي المتحان . ث

حقلي. عملي اختبار % 70

العلمية المادة في تحريري او شفوي امتحان % 30

المورفولوجي

المنهج: وصف

صفات التربة، ورطوبة التربة حرارة انظمة المناخ، التربة: تكوين عوامل ، التربة وتطور نشوء
المورفولوجية التربة

المنهج: تدريس من الهدف

للبدون المكونة الفاق انواع نظريته، تطور تاريخ المورفولوجي، لمفهوم الطالب استيعاب
الحقل في تنفيذه وكيفية وتسمياتها

التعلم: نتائج

توثيقها وكيفية وتوصيفها الحقل في المورفولوجية الخواص تشخيص من الطالب يتمكن
لذلك. المعدة الستمارة في

: والتعلم التعليم طرائق

- المتحانات



- الخريجين واراء التدريس هيئة اعضاء واراء الطلبة اراء

مجال في والتكنولوجي العلمي للتطور ووفقا المستفيدة والجهات العمل ارباب اراء
- التخصص.

- المقررة. الكتب

- عامة. بصورة النترنيت ومواقع الزراعية العلمية المجلت

الذهن. في والعلوم المعرفة لتركيز اللكترونية السليدات عرض







المنهجي: الكتاب

Soil Survey Staff, 2003, Soil Survey Manual, USDA 1.

FAO, 1990, Guide line for soil profile description, FAO 2.

, , التربة. مورفولوجي . 1989 العيساوي. محمود شاكر ود. العكيدي خالد وليد د. 3.

العلمي. والبحث العالي التعليم وزارة

الحكمة. بيت بغداد, جامعة

: الختبارات

المحاضرات( النظري) الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 30( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم أ.

)% 10 الدراسي للفصل العملي

2 عدد/ نظري امتحان % 70

بيتية. واجبات % 20

صفي. ونشاط حضور % 10

الى: توزع )% 40 ( النهائي المتحان . ب

)% 50 ( درجة 20 = 10 × 2 للمنهج شاملة قصيرة اجوبة ذات اسئلة أ: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 10 × 1 وتحليل استيعاب اسئلة ب: الجزء

.)% 25( درجات 10 = 5 × 2 وتوضيح( )شرح موضوعية اسئلة ج: الجزء

)المختبرات( العملي الجزء



%( 30 الدراسي للفصل النظري الجزء تقييم +)* : الى وتوزع (% الدراسي(10 الفصل اثناء الشستشر التقييم . ت

عشليان. اختباران % 70

الطالب). (نكاط اليوشي والشختبري الحقلي الداء % 20

والحقل. الشختبر في والناباط اللتزام % 10

الى: توزع (% 20 ) النهائي الشتحان . ث

حقلي. عشلي اختبار % 70

العلشية. الشادة في تحريري او كفوي اشتحان % 30

العضوية التربة مادة

المنهج: وصف

عملية في الحديثة الوسائل بأتباع الزراعة في العضوية السمدة استعمال على الطلبة تعليم
وطرق ومعالجتها وتحضيرها صنعها

. الضافة وكميات الضافة وموعد اضافتها

المنهج: تدريس من الهدف

العلمي المستوى وتطوير الحقل في العضوية السمدة باستعمال الخاصة للعمليات الممارسة
والطرق بالمعلومات وتزويده للطالب

مواد الى وتحويلها والمهملة الرخيصة الطبيعية الموارد من الستفادة في استعمالها الممكنة
مفيدة

التعلم: نتائج

للمادة الرخيصة المصادر عن البحث وطرق وتأثيراتها السمدة اضافة ومواعيد طرق عن بحث
جديدة طرق وابتكار العضوية



للعمل الطلبة اندفاع وملحظة والتقارير الختبارات اعداد كذلك السمدة وتحضير اعداد لتسهيل
في ورغبة بحيوية والمشاركة

وفي الظلة في تجارب اجراء وممارسة والعملية العلمية المحاضرات وكذلك العمل
الحقل.

: والتعلم التعليم -طرائق

المتحانات

- الخريجين واراء التدريس هيئة اعضاء واراء الطلبة اراء

مجال في والتكنولوجي العلمي للتطور ووفقا المستفيدة والجهات العمل ارباب اراء
- التخصص.

- المقررة. الكتب

- عامة. بصورة النترنيت ومواقع الزراعية العلمية المجلت

الذهن. في والعلوم المعرفة لتركيز اللكترونية السليدات عرض



المنهجي: الكتاب

- التربة. في العضوية المادة كتاب

- التربة. كيمياء كتاب

- النظيفة. والزراعة العضوية والزراعة الزراعية اللكترونية المواقع

: الختبارات

المحاضرات( النظري) الجزء



الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 30( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم أ.

)% 10 الدراسي للفصل العملي

2 عدد/ نظري امتحان % 70

بيتية. واجبات % 20

صفي. ونشاط حضور % 10

الى: توزع )% النهائي)40 المتحان . ب

)% 50 ( درجة 20 = 10 × 2 للمنهج شاملة قصيرة اجوبة ذات اسئلة أ: الجزء

)% 25( درجات 10 = 10 × 1 وتحليل استيعاب اسئلة ب: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 5 × 2 وتوضيح( )شرح موضوعية اسئلة ج: الجزء

)المختبرات( العملي الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 10 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم . ت

)%30 الدراسي للفصل النظري

عمليان. اختباران % 70

الطالب(. )نشاط اليومي والمختبري الحقلي الداء % 20

والحقل. المختبر في والنضباط اللتزام % 10

الى: توزع )% 20 النهائي) المتحان . ث

حقلي. عملي اختبار % 70

العلمية. المادة في تحريري او شفوي امتحان % 30



المجهرية التربة احياء

المنهج: وصف

، الزراعي بالنتاج وعلقاتها المهمة التربة احياء مجاميع ، التربة احياء تقسيم : المادة تتضمن
الجذور لمنطقة المجهرية الحياء

وتحولت الدبال وتكوين العضوية المادة تحولت ، التربة لحياء الحيوية الفعاليات اهم ،
والحديد والكبريت والفسفور النتروجين

المعالجة , الحيائية المكافحة , الحيوية السمدة ) التربة لحياء الحديثة والتطبيقات ,
( الحيائية

المنهج: تدريس من الهدف

واشكالها واحجامها اعدادها حيث من الدقيقة التربة احياء بمجاميع الطالب تعريف
, والنافعة الضارة وآثارها وتكاثرها وتغذيتها

الى تهدف كذلك ، المجاميع هذه في والخصوبية والكيميائية الفيزيائية التربة عوامل وتأثير
في الحيائية بالعلقات الطلبة تعريف

العناصر تدوير في واهميتها التربة لحياء الحيوية الفعاليات كذلك ، بالجذور المحيطة المنطقة
الزراعي النتاج وزيادة الغذائية

. مستدامة نظيفة بيئة على والمحافظة صحي منتج عى والحصول

ويمكن والضارة النافعة التربة احياء فعاليات معرفة من المقرر هذا تلقي بعد الطالب تمكن
الحيوي التسميد مجالت في يستغلها ان

. المستدامة والزراعة الحيوية والمعالجة الكومبوست وانتاج الحيائية والمكافحة



: والتعلم التعليم طرائق

- المتحانات

- الخريجين واراء التدريس هيئة اعضاء واراء الطلبة اراء

مجال في والتكنولوجي العلمي للتطور ووفقا المستفيدة والجهات العمل ارباب اراء
- التخصص.

- المقررة. الكتب

- عامة. بصورة النترنيت ومواقع الزراعية العلمية المجلت

الذهن. في والعلوم المعرفة لتركيز اللكترونية السليدات عرض







المنهجي: الكتاب

التربة احياء علم . 1989 . علي الستار عبد ومضر محمد غبان , قاسم
الموصل جامعة والنشر. للطباعة الكتب دار .العراق. المجهرية

: الختبارات

المحاضرات) النظري( الجزء

العملي الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 30( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم أ.
)% 10 الدراسي للفصل

2 عدد/ نظري امتحان % 70

بيتية. واجبات % 20

صفي. ونشاط حضور % 10

الى: توزع )% 40 ( النهائي المتحان . ب

)% 50 ( درجة 20 = 10 × 2 للمنهج شاملة قصيرة اجوبة ذات اسئلة أ: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 10 × 1 وتحليل استيعاب اسئلة ب: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 5 × وتوضيح(2 )شرح موضوعية اسئلة ج: الجزء

)المختبرات( العملي الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 10 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم . ت
)% 30 الدراسي للفصل النظري

عمليان. اختباران % 70

الطالب(. )نشاط اليومي والمختبري الحقلي الداء % 20

والحقل. المختبر في والنضباط اللتزام % 10

الى: توزع )% 20( النهائي المتحان . ث

حقلي. عملي اختبار % 70

العلمية. المادة في تحريري او شفوي امتحان % 30



الراضي واستعمالت الترب ادارة

المنهج: وصف

بأعلى للراضي المثل والستغلل الزراعية المشاريع تنفيذ في والدليل المرجع ليكون
ادارة. وبأفضل انتاجية

المنهج: تدريس من الهدف

يعتمد والذي الزراعي النتاج زيادة بهدف انتاجيتها ورفع التربة خصوبة على المحافظة امكانية
الترب طبيعة فهم مدى على

ودراسة الترب هذه استغلل عملية في والعلمي التكنولوجي التقدم تطبيق طبيعة وكذلك
الفيزياوية صفاتها ناحية من الترب طبيعة

المثل للستغلل المناسبة الطرق افضل اختيار اجل من وتصنيفها والحيوية والكيمياوية
العلمية. التجارب وتحليل ونقل لها

التعلم: نتائج

المناسبة الفنية الكوادر وتوفير القطر في للزراعة الصالحة الراضي لجميع المثل الستغلل
. الضخمة المهمة هذه بمثل تقوم التي

: والتعلم التعليم طرائق

- المتحانات

- الخريجين واراء التدريس هيئة اعضاء واراء الطلبة اراء

مجال في والتكنولوجي العلمي للتطور ووفقا المستفيدة والجهات العمل ارباب اراء
- التخصص.

- المقررة. الكتب

- عامة. بصورة النترنيت ومواقع الزراعية العلمية المجلت

الذهن. في والعلوم المعرفة لتركيز اللكترونية السليدات عرض





المنهجي: الكتاب

العكيدي. حسن خالد وليد د. , 1990 الراضي, واستعمالت الترب ادارة 1-



عباس. خضر محمد د. , 1999 الراضي, واستعمالت تخطيط في الترب ادارة 2-

: الختبارات

المحاضرات) النظري( الجزء

العملي الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 30( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم أ.
)% 10 الدراسي للفصل

2 عدد/ نظري امتحان % 70

بيتية. واجبات % 20

صفي. ونشاط حضور % 10

الى: توزع )% 40 ( النهائي المتحان . ب

)% 50 ( درجة 20 = 10 × 2 للمنهج شاملة قصيرة اجوبة ذات اسئلة أ: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 10 × 1 وتحليل استيعاب اسئلة ب: الجزء

)% 25( درجات 10 = 5 × 2 وتوضيح( )شرح موضوعية اسئلة ج: الجزء

)المختبرات( العملي الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 10 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم . ت
)% 30 الدراسي للفصل النظري

عمليان. اختباران % 70

الطالب). (نشاط اليومي والمختبري الحقلي الداء % 20

والحقل. المختبر في والنضباط اللتزام % 10

الى: توزع )% 20( النهائي المتحان . ث

حقلي. عملي اختبار % 70

العلمية. المادة في تحريري او شفوي امتحان % 30



الراضي استصلح

المنهج: وصف

- الزراعي النتاج في ودوره الستصلح مفهوم دراسة

وإدارة الستصلح تنفيذ ومراحل بالملح المتأثرة الترب استصلح موضوع في التوسع
- المستصلحة الترب

للمعالجة الطرق افضل على والتعرف المختلفة الخرى الترب مشاكل مناقشة
- والستصلح

المنهج: تدريس من الهدف

الترب مشاكل دراسة الزراعي النتاج في ودوره الراضي استصلح مفهوم على التعرف
- كلسية( صحراوية, جبسية, صودية, )ملوحة, النتاج تعيق التي المختلفة

- النتاج الى وإعادتها الترب مشاكل لمعالجة الطرق أفضل على التعرف

التعلم: نتائج

قادرا ويكون المختلفة الترب مشاكل معرفة على قادرا الطالب يصبح المقرر هذا انتهاء بعد
الترب لمشاكل العلجات تحديد على

النتاج. الى واعادتها

: والتعلم التعليم طرائق

- المتحانات

- الخريجين واراء التدريس هيئة اعضاء واراء الطلبة اراء

مجال في والتكنولوجي العلمي للتطور ووفقا المستفيدة والجهات العمل ارباب اراء
- التخصص.

- المقررة. الكتب

- عامة. بصورة النترنيت ومواقع الزراعية العلمية المجلت



الذهن في والعلوم المعرفة لتركيز اللكترونية السليدات عرض



المنهجي: الكتاب

بغداد. جامعة العالي. التعليم وزارة . الراضي استصلح . 1989 حيدر. أحمد الزبيدي,

: الختبارات



المحاضرات( النظري) الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 30 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم أ.
(% 10 الدراسي للفصل العملي

2 عدد/ نظري امتحان % 70

بيتية. واجبات % 20

صفي. ونشاط حضور % 10

الى: توزع )% 40 ( النهائي المتحان . ب

)% 50 ( درجة 20 = 10 × 2 للمنهج شاملة قصيرة اجوبة ذات اسئلة أ: الجزء

)% 25( درجات 10 = 10 × 1 وتحليل استيعاب اسئلة ب: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 5 × 2 وتوضيح( )شرح موضوعية اسئلة ج: الجزء

)المختبرات( العملي الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 10 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم . ت
)% 30 الدراسي للفصل النظري

عمليان. اختباران % 70

الطالب( )نشاط اليومي والمختبري الحقلي الداء % 20

والحقل. المختبر في والنضباط اللتزام % 10

الى: توزع )% 20( النهائي المتحان . ث

حقلي. عملي اختبار % 70

العلمية. المادة في تحريري او شفوي امتحان % 30



التصحر

المنهج: وصف

التصحر اشكال وصف التصحر، مشكلة بالتصحر، العلقة ذات والمصطلحات التصحر مفهوم
التصحر مضار وأسبابه.

الزراعة التصحر. مكافحة ومحليا، وعربيا عالميا التصحر عنه، الناتجة والخسائر ومخاطره
المائية المصادر الدائمية. والزراعة

الراضي. استصلح والمدني, الحضاري التصرف في الدارية المواقف التصحر, ومكافحة

المنهج: تدريس من الهدف

طرق وايجاد المشكلة رصد وكيفية ونتائجه واسبابه التصحر معنى على الطالب تعريف
وقايتها. وسبل

التعلم: نتائج

والنظام الطبيعية الموارد على الحفاظ اجل من وفهمها التصحر ظاهرة على التعرف 1.
منه جزء نحن الذي البيئي

استخدامها في السراف وعدم الرض على الحفاظ كيفية على الطالب تعريف 2.
المجتمع توعية في المسؤولية وتحمله

: والتعلم التعليم طرائق

- المتحانات

- الخريجين واراء التدريس هيئة اعضاء واراء الطلبة اراء

مجال في والتكنولوجي العلمي للتطور ووفقا المستفيدة والجهات العمل ارباب اراء
- التخصص.

- المقررة. الكتب

- عامة. بصورة النترنيت ومواقع الزراعية العلمية المجلت

الذهن. في والعلوم المعرفة لتركيز اللكترونية السليدات عرض



المنهجي: الكتاب

الفتاح عبد محمد د. تأليف الجافة. المناطق في الراضي تدهور التصحر.
. 1999 المعرفة. دار منشورات القصاص.



. 1987 العربي. النماء معهد نحال. ابراهيم العربي. الوطن في التصحر

FAO. 1994. Water Harvesting for improved Agricultural production

: الختبارات

)المحاضرات( فقط نظري جزء

الى: وتوزع )% 40( الدراسي العام اثناء المستمر التقييم أ.

2 عدد/ نظري امتحان % 70

بيتية. واجبات % 20

صفي. ونشاط حضور % 10

الى: توزع )% 60( النهائي المتحان . ب

)% 50 ( درجة 20 = 10 × 2 للمنهج شاملة قصيرة اجوبة ذات اسئلة أ: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 10 × 1 وتحليل استيعاب اسئلة ب: الجزء

.) %25 ( درجات 30 = 15 × 2 وتوضيح( )شرح موضوعية اسئلة ج: الجزء

النبات تغذية

المنهج: وصف

العناصر وأهمية خصوبتها في التربة مكونات وأثر والتسميد التربة خصوبة مفاهيم على التعرف
في وتحولتها للنبات الغذائية

التربة لخصوبة OM وأهمية ومصادر وطبيعة وأسمدتها النبات على نقصها وأعراض التربة
التقويم موضوع ودراسة والنبات

للتربة الخصوبي

المنهج: تدريس من الهدف

الطبيعية النمو بأوساط النبات وعلقة النبات لتغذية الساسية للمفاهيم الطالب معرفة
وامتصاص انتقال وكيفية والصطناعية



عنصر لكل الفسلجية والوظائف المغذية العناصر

التعلم: نتائج

ومعالجة مغذي عنصر كل نقص اعراض تشخيص من تمكنه التي المهارات الطالب اكتساب
المحاليل تحضير وكيفية نقصه

الصطناعية. او الطبيعية النمو لوساط واضافتها المغذية

: والتعلم التعليم طرائق

- المتحانات

- الخريجين واراء التدريس هيئة اعضاء واراء الطلبة اراء

مجال في والتكنولوجي العلمي للتطور ووفقا المستفيدة والجهات العمل ارباب اراء
- التخصص.

- المقررة. الكتب

- عامة. بصورة النترنيت ومواقع الزراعية العلمية المجلت

الذهن. في والعلوم المعرفة لتركيز اللكترونية السليدات عرض







المنهجي: الكتاب

Mengel,K. and – للمؤلفين مترجم كتاب النعيمي. نجم سعدا , النبات تغذية مبادئ 1
E.A.Kirkby.1984

زرة ا و اليونس. احمد ومؤيد ضاحي ابو محمد يوسف . 1988 – , النبات تغذية دليل 2
جامعة العلمي. والبحث العالي التعليم

الموصل والنشر. للطباعة الكتب دار مديرية بغداد.

العالي التعليم زرة ا و . 1989 - . ضاحي ابو محمد يوسف . العملي النبات تغذية 3
الحكمة بيت بغداد. جامعة العلمي. والبحث

: الختبارات

المحاضرات( ( النظري الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 30 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم أ.
)% 10 الدراسي للفصل العملي

2 عدد/ نظري امتحان % 70

بيتية. واجبات % 20

صفي. ونشاط حضور % 10

الى: توزع )% 40 ( النهائي المتحان . ب

)% 50( درجة 20 = 10 × 2 للمنهج شاملة قصيرة اجوبة ذات اسئلة أ: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 10 × 1 وتحليل استيعاب اسئلة ب: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 5 × 2 وتوضيح( )شرح موضوعية اسئلة ج: الجزء

)المختبرات( العملي الجزء

الجزء تقييم +)* : الى وتوزع )% 10( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم . ت
)% 30 الدراسي للفصل النظري



عمليان. اختباران % 70

الطالب( )نشاط اليومي والمختبري الحقلي الداء % 20

والحقل. المختبر في والنضباط اللتزام % 10

الى: توزع (% 20 ) النهائي المتحان . ث

حقلي. عملي اختبار % 70

العلمية. المادة في تحريري او شفوي امتحان % 30

السمدة تقانات

المنهج: وصف

السمدة وتحضيرها، المركبة السمدة تحضيرها، وطرائق :انواعها والحيوية العضوية السمدة
السمدة تحضير، وطرائق السائلة

البيئة وتلوث

المنهج: تدريس من الهدف

وطرق نوع كل وخصائص حيوي( عضوي )معدني وانواعها بالسمدة الطالب تعريف
- - تصنيعه.

التعلم: نتائج

في والصغرى الكبرى العناصر من عنصر كل كمية حساب في المهارات الطالب اكتساب
وكيفية المركبة او البسيطة السمدة

اضافتها ومواعيد وطرق كميات ومعرفة البسيطة السمدة من المركب السماد تصنيع
حيوية. او عضوية او معدنية كانت سواء

: والتعلم التعليم طرائق

- المتحانات

- الخريجين واراء التدريس هيئة اعضاء واراء الطلبة اراء



مجال في والتكنولوجي العلمي للتطور ووفقا المستفيدة والجهات العمل ارباب اراء
- التخصص.

- المقررة. الكتب

- عامة. بصورة النترنيت ومواقع الزراعية العلمية المجلت

الذهن. في والعلوم المعرفة لتركيز اللكترونية السليدات عرض





المنهجي: الكتاب

جامعة رعة ا الز .كلية علي شوقي رلدين ا .نو 2012 . واستعمالتها السمدة تقانات
- بغداد

ا نو د. ترجمة بيلبيم. وديفيد باركر في الن تأليف . 2012 النبات. تغذية في المرشد
علي. شوقي رلدين

Havlin,et al.2005.Soil fertility & fertilizers

: الختبارات

المحاضرات( النظري) الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 30 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم أ.
)% 10 الدراسي للفصل العملي

2 عدد/ نظري امتحان % 70



بيتية. واجبات % 20

صفي. ونشاط حضور % 10

الى: توزع )% 40 ( النهائي المتحان . ب

)% 50 ( درجة 20 = 10 × 2 للمنهج شاملة قصيرة اجوبة ذات اسئلة أ: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 10 × 1 وتحليل استيعاب اسئلة ب: الجزء

.)% 25 ( درجات 10 = 5 × 2 وتوضيح( )شرح موضوعية اسئلة ج: الجزء

)المختبرات( العملي الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 10 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم . ت
)% 30 الدراسي للفصل النظري

عمليان. اختباران % 70

الطالب(. )نشاط اليومي والمختبري الحقلي الداء % 20

والحقل. المختبر في والنضباط اللتزام % 10

الى: توزع )% 20 ( النهائي المتحان . ث

حقلي. عملي اختبار % 70

العلمية. المادة في تحريري او شفوي امتحان % 30

الري انظمة تقانات

المنهج: وصف

والعوامل لتشغيلها اللزمة والطاقة وكفاءتها تصميمها حيث من الري لطرائق مسح اجراء
الى بالضافة تصميمها. في المؤثرة

ادامته ومراقبة عملياته وتطوير المطلوب النظام اختيار بتم لكي الكافي الفني الساس معرفة
لدارة اللزمة الخبرات واكتساب

الري عمليات

المنهج: تدريس من الهدف



على والتركيز والحديثة. منها التقليدية المختلفة الري لطرائق الساسية المبادئ الطلبة تعليم
الري نظامي وادارة وتقييم تصميم

والتنقيط. بالرش

التعلم: نتائج

للري الحقلية النظمة تقانات مجال في العملية والخبرة العلمية المعرفة الطالب يكتسب
حيث ومن والتنقيط بالرش الري وخاصة

الى اضافة ادارتها وبالتالي بالنبات وعلقتها وكفاءتها وحساباتها وتعييرها ونصبها مكوناتها
. العالم مستوى على بها الحاصل التطور

: والتعلم التعليم طرائق

- المتحانات

- الخريجين واراء التدريس هيئة اعضاء واراء الطلبة اراء

مجال في والتكنولوجي العلمي للتطور ووفقا المستفيدة والجهات العمل ارباب اراء
- التخصص.

- المقررة. الكتب

- عامة. بصورة النترنيت ومواقع الزراعية العلمية المجلت

الذهن. في والعلوم المعرفة لتركيز اللكترونية السليدات عرض





المنهجي: الكتاب

اسماعيل حقي و حاجم يوسف احمد د. تأليف . 1992 الحقلي. الري نظم هندسة
العراق الموصل. جامعة الهندسة. كلية ياسين.

: الختبارات

المحاضرات( النظري) الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 30 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم أ.
)% 10 الدراسي للفصل العملي

2 عدد/ نظري امتحان % 70



بيتية. واجبات % 20

صفي. ونشاط حضور % 10

الى: توزع (% 40 ) النهائي المتحان . ب

)% 50 ( درجة 20 = 10 × 2 للمنهج شاملة قصيرة اجوبة ذات اسئلة أ: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 10 × 1 وتحليل استيعاب اسئلة ب: الجزء

.)% 25 ( درجات 10 = 5 × 2 وتوضيح( )شرح موضوعية اسئلة ج: الجزء

)المختبرات( العملي الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 10 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم . ت
)% 30 الدراسي للفصل النظري

عمليان. اختباران % 70

الطالب(. )نشاط اليومي والمختبري الحقلي الداء % 20

والحقل. المختبر في والنضباط اللتزام % 10

الى: توزع )% 20 ( النهائي المتحان . ث

حقلي. عملي اختبار % 70

العلمية. المادة في تحريري او شفوي امتحان % 30

التربة صيانة

المنهج: وصف

صيانة و الرض لستعمال الجيدة الطرق التربة، صيانة طرق التربة، صيانة ومبادئ اهداف
والمياه التربة



المنهج: تدريس من الهدف

ثم بالتعرية وعلقتها والمياه للرض المثل الستغلل اجل من التربة صيانة تطور ادوات فهم
عنها الناجمة الثار معرفة

وادارتها. استخدامها لغرض معالجتها وطرق

التعلم: نتائج

بالمواضيع التربة صيانة علقة واهميتها، مفهومها والمياه التربة صيانة على الطلبة تعريف
في المؤثرة العوامل ، الخرى

التربة صيانة و الرض لستعمال الجيدة الطرق التربة، صيانة ومبادئ، اهداف التربة، تكوين
والمياه

: والتعلم التعليم طرائق

- المتحانات

- الخريجين واراء التدريس هيئة اعضاء واراء الطلبة اراء

مجال في والتكنولوجي العلمي للتطور ووفقا المستفيدة والجهات العمل ارباب اراء
- التخصص.

- المقررة. الكتب

- عامة. بصورة النترنيت ومواقع الزراعية العلمية المجلت

الذهن. في والعلوم المعرفة لتركيز اللكترونية السليدات عرض





المنهجي: الكتاب

والبحث العالي التعليم وزارة . والمياه التربة صيانة . 1991 ابراهيم نبيل اللطيف,
بغداد جامعة العلمي.

العلمي. والبحث العالي التعليم .وزارة التربة .صيانة 1985 خليل, ليث اسماعيل,
مترجم. نينوى. الموصل. جامعة

والبحث العالي التعليم وزارة التربة. .صيانة 1987 عبدا, عبدالفتاح العاني,
.بغداد. الفنية المعاهد .مؤسسة العلمي

والبحث العالي التعليم وزارة والمياه. التربة صيانة .هندسة 1984 عبد. علي فهد,
بغداد. جامعة العلمي.



مترجم بغداد.

: الختبارات

المحاضرات( النظري) الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 30 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم أ.
)% 10 الدراسي للفصل العملي

2 عدد/ نظري امتحان % 70

بيتية. واجبات % 20

صفي. ونشاط حضور % 10

الى: توزع )% 40 ( النهائي المتحان . ب

)% 50( درجة 20 = 10 × 2 للمنهج شاملة قصيرة اجوبة ذات اسئلة أ: الجزء

)% درجات)25 10 = 10 × 1 وتحليل استيعاب اسئلة ب: الجزء

.)% 25 ( درجات 10 = 5 × 2 وتوضيح( ).شرح موضوعية اسئلة ج: الجزء

)المختبرات( العملي الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 10 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم . ت
)% 30 الدراسي للفصل النظري

عمليان. اختباران % 70

الطالب(. )نشاط اليومي والمختبري الحقلي الداء % 20

والحقل. المختبر في والنضباط اللتزام % 10

الى: توزع )% 20 ( النهائي المتحان . ث

حقلي. عملي اختبار % 70

العلمية. المادة في تحريري او شفوي امتحان % 30



بالنبات التربة علقة

المنهج: وصف

النبات نمو في وتأثيرها للتربة والخصوبية والحيوية والكيميائية الفيزيائية الخواص دراسة

- الجو / /النبات التربة منظومة خلل التربة في وحركته وجهده الماء خواص دراسة

- النبات لها يتعرض التي المختلفة الجهادات دراسة

- النبات نمو في للتربة العضوية المادة دور دراسة

المنهج: تدريس من الهدف

- النبات نمو في وتأثيرها المختلفة التربة خصائص معرفة

- الجو / النبات / التربة في وحركته ووظائفه الماء جهد دراسة

- النبات بنمو التربة وأحياء العضوية المادة علقة دراسة

التعلم: نتائج

ومعرفة النبات نمو في تأثيرها المختلفة التربة خصائص معرفة على قادرا الطالب سيكون
في واثرها للنباتات المائية العلقات

عليها التغلب وسبل النبات لها يتعرض التي الجهادات معرفة وكذلك النبات نمو

: والتعلم التعليم طرائق

- المتحانات

- الخريجين واراء التدريس هيئة اعضاء واراء الطلبة اراء

مجال في والتكنولوجي العلمي للتطور ووفقا المستفيدة والجهات العمل ارباب اراء
- التخصص.

- المقررة. الكتب

- عامة. بصورة النترنيت ومواقع الزراعية العلمية المجلت

الذهن. في والعلوم المعرفة لتركيز اللكترونية السليدات عرض





المنهجي: الكتاب

الموصل. جامعة والنبات. بالماء التربة علقة . 1990 نجم. ا سعد النعيمي,

: الختبارات

المحاضرات( النظري) الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 30 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم أ.
)% 10 الدراسي للفصل العملي

2 عدد/ نظري امتحان % 70

بيتية. واجبات % 20

صفي. ونشاط حضور % 10



الى: توزع )% 40 ( النهائي المتحان . ب

)% 50 ( درجة 20 = 10 × 2 للمنهج شاملة قصيرة اجوبة ذات اسئلة أ: الجزء

)% 25( درجات 10 = 10 × 1 وتحليل استيعاب اسئلة ب: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 5 × 2 وتوضيح( )شرح موضوعية اسئلة ج: الجزء

)المختبرات( العملي الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 10 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم . ت
)% 30 الدراسي للفصل النظري

عمليان. اختباران % 70

الطالب(. )نشاط اليومي والمختبري الحقلي الداء % 20

والحقل. المختبر في والنضباط اللتزام % 10

الى: توزع )% 20 ( النهائي المتحان . ث

حقلي. عملي اختبار % 70

العلمية. المادة في تحريري او شفوي امتحان % 30

الهيدرولوجي

المنهج: وصف

دارسي وقانون والنفاذية والمسامية البار وحفر مكوناتها بجميع المائية المعادلة وتشمل
المحصورة وغير المحصورة والمكامن

وتحت السطحي الماء خصائص ودراسة الرضي الماء حصول وجيولوجية الجريان وشبكات
الحدوث حيث من السطحي

المائية والدورة البيئية بالظروف ذلك كل وعلقة والحركة والتوزيع



المنهج: تدريس من الهدف

من المياه بوفرة وعلقتها المائية الدورة خلل الماء حركة تحكم التي والعمليات السس
بيئة في وتأثيرها المختلفة مصادرها

والنبات. النسان

التعلم: نتائج

وتحت السطحية المختلفة المياه مصادر معرفة قادر يكون المتعلم فأن المادة هذه تلقي بعد
والعمليات بعضها مع وعلقتها السطحية

المشاكل مع التعامل الى اضافة ادارتها وبالتالي بها الحاصل والفقدان وحسابها تحكمها التي
خلل من حلها وكيفية تحصل التي

المجال. هذا في المتقدم العالم خبرات من الستفادة

: والتعلم التعليم طرائق

- المتحانات

- الخريجين واراء التدريس هيئة اعضاء واراء الطلبة اراء

مجال في والتكنولوجي العلمي للتطور ووفقا المستفيدة والجهات العمل ارباب اراء
- التخصص.

- المقررة. الكتب

- عامة. بصورة النترنيت ومواقع الزراعية العلمية المجلت

الذهن. في والعلوم المعرفة لتركيز اللكترونية السليدات عرض





المنهجي: الكتاب

الموصل. جامعة واخرون. حسن سليمان محمد . 1992 الهندسية. الهيدرولوجيا -

.Applied Hydrology. 1988. Ray K. Linsley et al. New York. USA -



: الختبارات

المحاضرات) النظري( الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 30 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم أ.
)% 10 الدراسي للفصل العملي

2 عدد/ نظري امتحان % 70

بيتية. واجبات % 20

صفي. ونشاط حضور % 10

الى: توزع )% 40 ( النهائي المتحان . ب

)% 50 ( درجة 20 = 10 × 2 للمنهج شاملة قصيرة اجوبة ذات اسئلة أ: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 10 × 1 وتحليل استيعاب اسئلة ب: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 5 × وتوضيح(2 )شرح موضوعية اسئلة ج: الجزء

)المختبرات( العملي الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 10 ( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم . ت
%) 30 الدراسي للفصل النظري

عمليان. اختباران % 70

الطالب(. )نشاط اليومي والمختبري الحقلي الداء % 20

والحقل. المختبر في والنضباط اللتزام % 10

الى: توزع )% 20( النهائي المتحان . ث

حقلي. عملي اختبار % 70

العلمية. المادة في تحريري او شفوي امتحان % 30



الترب وتصنيف مسح

المنهج: وصف

وتحت السطحية التشخيصية الفاق التصنيف، عام وأهداف البيدولوجييه العلوم بين العلقة
مسح وتقرير الترب خرائط السطحية،

واستخداماتها الراضي تصنيف الترب، خرائط وتفسير أعداد كيفية الترب،

المنهج: تدريس من الهدف

وعلقته تنفيذه وكيفية وانواعه ودرجاته واركانه واهميته المسح لمفهوم الطالب استيعاب
مفهوم استيعاب كذلك الترب بإدارة

المختلفة. التصنيف ونظم الترب تصنيف

التعلم: نتائج

وكتابة التربة صفات وتفسير الترب خارطة اعداد من المادة هذه تلقي بعد الطالب يتمكن
المسح تقرير

: والتعلم التعليم طرائق

- المتحانات

- الخريجين واراء التدريس هيئة اعضاء واراء الطلبة اراء

مجال في والتكنولوجي العلمي للتطور ووفقا المستفيدة والجهات العمل ارباب اراء
- التخصص.

- المقررة. الكتب

- عامة. بصورة النترنيت ومواقع الزراعية العلمية المجلت



الذهن. في والعلوم المعرفة لتركيز اللكترونية السليدات عرض





المنهجي: الكتاب

. 1994 محيميد صالح احمد د. التربة. وتصنيف مسح 1.

. 1986 العكيدي. حسن خالد وليد د. الترب. وتصنيف مسح البيدولوجي. علم 2.

Soil genesis and classification, Boul, et.al. 2005 3.

: الختبارات

المحاضرات( النظري) الجزء

العملي الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 30( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم أ.
)% 10 الدراسي للفصل

2 عدد/ نظري امتحان % 70

بيتية. واجبات % 20

صفي. ونشاط حضور % 10

الى: توزع )% 40 ( النهائي المتحان . ب

)% 50 ( درجة 20 = 10 × 2 للمنهج شاملة قصيرة اجوبة ذات اسئلة أ: الجزء

)% 25 ( درجات 10 = 10 × 1 وتحليل استيعاب اسئلة ب: الجزء

.)% 25 ( درجات 10 = 5 × 2 وتوضيح( )شرح موضوعية اسئلة ج: الجزء

)المختبرات( العملي الجزء

الجزء تقييم +(* : الى وتوزع )% 10( الدراسي الفصل اثناء المستمر التقييم . ت
)% 30 الدراسي للفصل النظري

عمليان. اختباران % 70



الطالب(. )نشاط اليومي والمختبري الحقلي الداء % 20

والحقل. المختبر في والنضباط اللتزام % 10

الى: توزع )% 20 ( النهائي المتحان . ث

حقلي. عملي اختبار % 70

العلمية. المادة في تحريري او شفوي امتحان % 30

ناصر. غالب م.عبدالقادر : اعداد

علوم قسم الزراعة/ كلية / الخضراء القاسم جامعة : العمل مكان
التربة

المائية. والموارد


