جمهورية العراق

الكلية  :الزراعة

وزارة التعليم العالي والبحث العلم
رئاسة جامعة سومر
قسم ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

القسم  /علوم التربة والموارد المائية

المقرر الدراسي لمادة بيئة تربة وانواء جوية
اسم التدريسي األول :م.م .علي رمثان حسين.
اللقب العلمي  :مدرس مساعد.
الشهادة  :ماجستير.
رقم الهاتف 87031737870:
البريد األلكترونيaliramthan@yahoo.com :

اسم التدريسي الثاني:
اللقب العلمي :
الشهادة :
رقم الهاتف :
البريد األلكتروني:

اسم التدريسي الثالث:
اللقب العلمي :
الشهادة :
رقم الهاتف :
البريد األلكتروني:

اســــم المــــــــادة
النظــام الــدراسـي

مبادئ تربة وانواء جوية

Name Subject

فصلي
 -1تعريف الطالب بعناصر المناخ الرئيسية.

اهــــداف المـــــادة

 -2ان يعرف الطالب كيفية تأثير عوامل المناخ على الغطاء النباتي
والمحاصيل الحقلية.
 -3ان يعرف الطالب كيفية تأثير عوامل المناخ على التربة.
 -4أن يفهم الطالب ويدرك تماما الظواهر الجوية التي تحدث من
حوله في الغالف الغازي والتي يشاهدها يوميا.
 -5سيتعرف الطالب على اخر ما توصل اليه العلم في تقنية رصد
الظواهر الجوية وطرق قياس درجة الحرارة ,الضغط الجوي,
الرطوبة ,سرعة الرياح ,االشعاع الشمسي  ,التبخر ,الجفاف.

عدد الساعات االسبوعية للمادة
لغة التدريس

الكتب المنهجية

 2ساعة
* اللغة العربية

اللغة االنكليزية

اخرى تذكر

ال توجد
 -1علم البيئة ،تأليف  ،حكمت عباس العاني ،د.رعد هاشم بدر

المصادر الخارجية

 -2مبادئ الطقس و المناخ .تأليف  ،د .قصي عبد المجيد السامرائي
 -3االرصاد الجوية .تأليف ،د .أحمد الشيخ احمد.

تقديرات النظام الفصلي
()%388

تقديرات النظام السنوي

نظري

المختبر

االمتحانات

التقارير واألوراق

االمتحان النهائي

18

-

38

38

08

الفصل األول

نصف السنة

الفصل الثاني

المختبر

األمتحان النهائي

عملي

اليومية

العلمية

()%388

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.

جدول الدروس األسبوعي
األس
بوع

3
2
1
7

المـادة النظرية

مقدمة واهمية االنواء الجوية للزراعة
مكونات الجو (الغالف الغازي) وطبقاته
االشعاع ,الحرارة
الرطوبة الجوية واالرضية

0

التكاثف والغيوم والسواقط

0

الدورة المائية

7

الماء المستلم ,التبخر  ,الجفاف

0

امتحان

9

الضغط الجوي وطرق قياسه  ,الرياح

38

الكتل الهوائية والجبهات

33

االستقرار وعدمه في الجو واالنواء الزراعية

32

العوامل المؤثرة في المناخ  ,تقسيم مناخ العالم
الغطاء النباتي  ,والنظام البيئي

31
37
30

التلوث (تلوث الهواء+الماء+التربة)
امتحان

المـادة العملية

المـالحظات

