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اســــم المــــــــادة
النظــام الــدراسـي

فيزياء تربه

Name Subject

فصلي
يتعرف الطالب على معنى فيزياء التربه وموقعه من فروع علم التربه

اهــــداف المـــــادة

اضافة الى التعرف على صفات التربه الفيزيائيه كالمساميه والكثافه
ونسجة التربه وغيرها والتعرف على طرق قياسها وكيفية تاثير هذه

الصفات على التربه ومحتواها الرطوبي وحركة الماء والهواء فيها
وتاثيرها على النبات .كما يتعرف الكالب على طرق تحول وانتقال الطاقه

والماده داخل نظام التربه
عدد الساعات االسبوعية للمادة
لغة التدريس

 7ساعات
اخرى تذكر

* اللغة العربية
ال توجد كتب منهجية

الكتب المنهجية

 -1المدخل الى فيزياء التربه  .ترجمة د .جمال شريف 1991
المصادر الخارجية

 -2اساسيات فيزياء اتربه .ترجمة د .مهدي ابراهيم عوده 1991
Fundamental of soil physics. D. Hillel. 1980 -3

تقديرات النظام الفصلي
()%711

تقديرات النظام السنوي
()%711

نظري

المختبر

االمتحانات

التقارير واألوراق

االمتحان النهائي

21

71

7

7

71

الفصل األول

نصف السنة

الفصل الثاني

المختبر

األمتحان النهائي

عملي

اليومية

العلمية

توزع درجات االمتحان الفصلي على امتحانين أول وثاني وتكون التقارير العلمية والحضور

معلومات اضافية

إلزامي لكل الطالب وليس اختياري أما االمتحانات اليومية فقد تكون شفوية او تحريرية دون تحديد
موعد مسبق .التجارب العمليه حسب االجهزه المتوفره وفي حال عدم توفر اجهزة التجربه تعطى
التجربه نظريا وتشرح وتفصل باسهاب مع استخدام مقاطع فيديو كتوضيح للتجربه.

جدول الدروس األسبوعي
األسبوع
7

3

2

المـادة النظرية

المـادة العلمية

مقدمة وتعريف علوم التربه وموقع فيزياء
التربه فيها وبعض العالقات ذات الصله

ثأثير اختالف نسجة التربه في مسك الماء
وطرائق التعبير عن المحتوى المائي للتربه
وقياسه

نسجة التربه وتوزيع احجام الدقائق:
طرائق ايجاد احجام الدقائق  ،مثلث
النسجه ،قانون ستوكس

تحليل احجام دقائق التربه باستخدام المناخل
والمكثاف والماصه

المساحة النوعية للتربه وطرائق
تعيينها فيزيائيا وكيميائيا

تحليل احجام دقائق التربه باستخدام المناخل
والمكثاف والماصه

بناء التربه :تعريفه واهميته وكيفية
دراسته ودالئل بناء التربه

تحليل احجام تجمعات التربه وتقدير ثباتيتها
بطريقة النخل الرطب

8

7
6
0
7
9
71
77
73
72

ثباتية تجمعات التربه وطرائق دراستها
والعوامل المؤثره في تكوين التجمعات

تحليل احجام تجمعات التربه وتقدير ثباتيتها
بطريقة النخل الرطب

ماء التربه وخواص الماء العامه

قياس كثافة التربه الظاهريه والحقيقيه
وحساب المساميه الكليه
امتحان شهر اول

خصائص الماء المتعلقه باالوساط
المساميه (التربه)
طاقة ماء التربه وطرائق التعبير عنها
وقياسها
جريان الماء في الترب المشبعه

تقدير منحني الوصف الرطوبي لترب
مختلفة النسجه
تقدير منحني الوصف الرطوبي لترب
مختلفة النسجه
قياس االيصاليه المائيه المشبعه في اعمدة
تربه متجانسه
قياس غيض الماء في اعمدة التربه افيه
وعموديه
قياس المساحه النوعيه لمادة التربه

امتحان الشهر االول

جريان الماء في الترب غير المشبعه
غيض الماء في التربه  :طرائق قياسه
ومعادالته
هواء التربه والسعة الهوائيه والتبادل
الغازي في التربه

طرائق قياس الشد الرطوبي والمحتويات
الرطوبيه في التربه

المـالحظات

78
77
76

حرارة التربه وسريان الحرارة في التربه

قياس حرارة التربه وتوهيتها

امتحان شهر ثاني

امتحان شهر ثاني

مراجعة عامه ومناقشه

مراجعة عامه ومناقشه

