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 2ج2نثاني انظف ا – جغزافيح انتزتح اطى / ريش انًمزر .3
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 ( ص اطثىعيا 2) )انكهي(عذد انظاعاخ انذراطيح  .5

 1/9/2115 تاريخ إعذاد هذا انىطف  .6

 أهذاف انًمزر .7

 تعريف الطمبة بأهمية دراسة جغرافية التربة  -
 تعريف بعالقة جغرافية التربة بالعموم االخرى ال -
 التربة مناهج البحث في جغرافية  -
 التعريف بعوامل تكوين التربة  -
 يف بعمميات تكوين التربةالتعر  -
 التعريف بالخصائص الفيزيائية لمتربة  -      
 التعريف بالخصائص الكيميائية لمتربة  -
 لتعريف بالعوامل المؤثرة في نمو االحياء المجرية ا -

 مراجعت أداء مؤسساث التعليم العالي ))مراجعت البروامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف  المتاحة.التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 يخزجاخ انتعهى وطزائك انتعهيى وانتعهى وانتمييى .8



 

  انثنيح انتحتيح  .9

 انمزاءاخ انًطهىتح :

  اننظىص األطاطيح 
 كتة انًمزر 
      أخزي 

,  مطبعت جامعت البصرة, 1ط ,عهي حظين انشهش , جغزافيح انتزتح-

1891. 

الموصةة، , , مطبعةةت جامعةةت  هشاااو يحًااىد حظاان , فيشياااء انتزتااح  -

 .1991الموص، , 

, دار الميسرة للىشةر  2حسه ابو سمور , الجغرافيت الحيويت والتربت, ط -

 .2119والتوزيع ,عمان , 

 
  

 

 

 

 انًعزفح وانفهى  -أ
 جغزافيح انتزتح انتعزف عهً اهذاف -1أ

  أهًيح جغزافيح انتزتح انتعزف عهً -2أ

 انتعزف عهً عىايم تكىين انتزتح   -3أ
 خظائض انتزتح انفيشيائيح انتعزف عهً -4أ
 انتعزف عهً خظائض انتزتح انكيًيائيح   -5أ
 انتىسيع انجغزافي نهتزب في انعانى انتعزف عهً  -6أ

 انًهاراخ انخاطح تانًىضىع   -ب 

انتعزف عهً أهًيح جغزافيح انتزتح وعىايم وعًهياخ تكىينها  ويشكالتها ودورها في انتاثيز  – 1ب

   عهً االنتاج انشراعي .

 طزائك انتعهيى وانتعهى      

  انًنالشحــ االطتجىاب ــ االنماء  ـ 

  تضًين طزائك انتذريض اطتعًال نهتكنىنىجيا انتعهيى )انذاتى شى (  -

 

 طزائك انتمييى      

 انتحزيزيح ـ األيتحاناخ

 ـ اننشاط انظفي   



 تنيح انًمزرـ 11

 انظاعاخ األطثىع
يخزجاخ 

انتعهى 

 انًطهىتح
 طزيمح انتمييى طزيمح انتعهيى اطى انىحذج / انًظاق أو انًىضىع

 –االنماء  مدخل الى جغرافية التربة تعريفها ـ ميدانها   2 1

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

 –االنماء  العالقة بين جغرافية التربة والعلوم األخرى   2 2

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

 –االنماء  مناهج البحث في جغرافية التربة   2 3

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

4 2  
ألساليب الكمية في جغرافية ااألحصاءات و 

 التربة 
 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

 –االنماء  عوامل تكوين التربة   2 5

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

 –االنماء  عمليات تكوين التربة   2 6

 انًنالشح  
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

7 2  

مقد التربة  ـ 1الخصائص الفيزيائية للتربة 
 -4الكثافة الظاهرية  -3نسجة التربة  -2

 الكثافة الحقيقية 

 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

8 2  
مسامية ورطوبة التربة والتوصيل المائي 

 ودرجة الحرارة واللون 
 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

9 2  
الخصائص الكيميائية )المادة العضوية 

 والحموضة والقاعدية وكاربونات الكالسيوم(
 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

11 2  

كبريتات الكالسيوم والسعه التبادلية 
الكاتيونية وااليونات الموجبة والسالبة 

 والملوحة 

 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

 –االنماء  الخصائص الحياتية البكتريا والفطريات   2 11

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

 –االنماء  يماتوداثاالشنات وال  2 12

 انًنالشح  
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

13 2  

العوامل الموثرة في نمو االحياء المجهرية 
)المادة الخاظعة للمعادن الفيزيائة وعوامل 

 النمو (

 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

14 2  
المحتوى االيوني للماء حرارة والضغظ 

 ودرجة تفاعل التربة 
 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

 –االنماء  انزيمات التربة   2 15

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

16 2  
نواتج احياء التربة المجهرية وعالقتها بنمو 

 النبات 
 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

 –االنماء  اسس مسح وتصنيف التربة   2 17

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح



 

                  خطح تطىيز انًمزر انذراطي  .11

 
 ـ اضافح دراطح والع انتزتح في انعزاق 

 ـ أضافح يعانجاخ نًشكالخ انتزتح في انعزاق

 

 

 –االنماء  خرائط التربة   2 18

 انًنالشح  
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

 –االنماء  اهداف تصنيف التربة   2 19

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

 –االنماء  قواعد تصنيف التربة   2 21

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

21 2  

انظمة تصنيف الترب في العالم ) النظام 
الروسي والكندي واالمريكي و نظام االمم 

 المتحدة 

 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

22 2  
وتشمل التوزيع الجغرافي للترب في العالم 
 الترب النطاقية والمتداخلة 

 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

 –االنماء  الترب الالنطاقية  وتربة المرتفعات   2 23

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

24 2  
المشاكل التي تتعرض لها التربة  )مشكلة 

 التعرية ومشكلة التلوث (
 –االنماء 

 انًنالشح  
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

25 2  
مشكلة انخفاض خصوبة التربة ومشكلة رص 

 التربة ومشكلة القشرة السطحية 
 –االنماء 

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

 –االنماء  طرق صيانة مشاكل التربة   2 26

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

 –االنماء  التربة في العراق   2 27

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

 –االنماء  عوامل وعمليات تكوين التربة في العراق   2 28

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

 –االنماء  وحدات الترب التصنيفية   2 29

 انًنالشح
االختثاراخ 

 انتحزيزيح

 –االنماء  مشاكل التربة في العراق  2 31

 انًنالشح  
االختثاراخ 

 انتحزيزيح


