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Name Subject

ادارة الترب واستعماالت االراضي
Soil management and land use

ـدــــــــــــــــــسا

ــساـــــــــســدـا

ــيلصا
التعرف على كيفية استعماالت االراضي لالغراض الزراعية واالهداف
االساسية للتربةـ

ـدــــسـمــــــــــسا
عسســـدـعـتـاألسبوعيةـ

7ـدـعـت
ــكـتـار ـ

ـصــسا

ـــصيرـــةـلغرـ*

ــصيرــالس صغلغر

 -1ادارة الترب واستعماالت االراضي ،1991 ،د .وليد خالد حسن
العكيدي.
 -2ادارة الترب في تخطيط واستعماالت االراضي ،1999 ،د .محمد
خضر عباس.

ــيرـــاسـغل

ــ انــــستكغر

ـــلـســــكــكغر

ـالـااـاـــستـالا ــالــغــاـراــلـ
ــةصـغر

50
الاـرـااـاـــستـ

ـــكالـ

ـالـااـسـتـ

عـصا

ساـن

5

15

30

ــيلاـــصـسا

سلمـــدسر

ـــيلاــراا

ــغاـغر

السغــتـــساـــــيلصا
)(100%

السغــتـــساـــــدسان
)(100%

االطـسـكـتــالـااـاـــيلصاـعصيـــااـسغاـأااـاصـساـاغ ااـــاماــاـلــاــ اـــعزنـ

.اـغلــكاغــنـأــــالـااـسـتـــغاـغرـيلسـا ااـفياغرــاـااـغـغرـسااـااسغســاعســدلل

كسااـــسـالــردلاعا

ـةصاــتــمـيغر

طرائق قياس المساحات على االراضي وعلى
الخارطة ،اختبار مقاييس الرسم المهمة

مقدمةـ المفهوم واالهداف

اهمية تصنيف الترب في ادارتها ،التصنيف
التوصيف الشرعي لموقع االر ض والمزرعة:
طرائق التوصيف ،استخدام الـ GPSفي تحديد موقع وكيفية االستفادة منه على مستوى السالسل
االرض والمزرعة
قواعد استحصال العينات ولكافة االغراض
الزراعية
استخدام الصور الفضائية والجوية والخرائط
الطوبوغرافية في تحديد مواقع اخذ العينات

مهمات مسح الترب في ادارتها
العينة والمعاينة الغراض االدارة والبحث
العلمي

األ س بوع

مـ الحظالات

المادة العملية

ال مـادة ال نظري ة

8

2

7

8

مهمات تصنيف الترب في ادارتها

التوصيف الشرعي لموقع المزرعة محليا
وعالميا

كيفية استخدام تقارير مسح الترب وخرائطها في
ادراة الترب

تصنيف االراضي الغراض الزراعة
والهندسة وغيرها

6

كيفية استخدام تقارير مسح الترب وخرائطها في
ادراة الترب

تقييم استعماالت االراضي

0

الربط بين وحدة الخريطة ووحدة التصنيف ووحدة
االدارة في تكوين حقول المزرعة

نوعية االراضي وعالقتها باالنتاج الزراعي

1

الربط بين وحدة الخريطة ووحدة التصنيف ووحدة
االدارة في تكوين حقول المزرعة

الظروف العامة لالنتاج النباتي وعالقتها
بادارة التربة وانتاج خرائط المالئمة

0

7

الدورات الزراعية وكيفية االستفادة منها
تطبيقات عملية على طرق تقييم االراضي

87

تطبيقات عملية على طرق تقييم االراضي

احوال اراضي وترب العراق ونوعية المشاكل
وكيفية ادارتها

88

رسم خارطة المشاكل البيدولوجية وااليدافولوجية

احوال اراضي وترب العراق ونوعية المشاكل
وكيفية ادارتها

82

التشخيص المنظم لمشاكل الترب في المزرعة

تشخيص مشاكل الترب واالراضي على صعيد
المزرعة

87

اعداد الخارطة االدراية (محاولة في التطبيق)

التخطيط المزرعي البرنامج االداري الذي
يجب على المختص تقديمه لصاحب العمل

88

التخطيط المزرعي البرنامج االداري الذي
يجب على المختص تقديمه لصاحب العمل

87

االمتحان الشهري

