الكلية  :الزراعة

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

القسم  /علوم التربة والموارد المائيه

المقرر الدراسي لمادة التصحر
اسم التدريسي األول :حسين خليفه جليب
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
الشهادة  :دكتوراه
رقم الهاتف 00948991000 :
البريد األلكترونيhkaldobayany@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

الجيولوجيا

Name Subject

فصلي
.تهدف المادة الى تعريف الطالب باهم واخر الظواهر التي تواجه

اهــــداف المـــــادة

االنسانيه جمعاء أال وهي ظاهرة التصحر وما ينتج عنها من اخالالت

بالتوازن البيئي .اضافة الى التعرف على طرق معالجة التصحر
وظواهره.

عدد الساعات االسبوعية للمادة
لغة التدريس

 2ساعات
اخرى تذكر

* اللغة العربية
ال توجد كتب منهجية

الكتب المنهجية

التصحر وتدهور االراضي في المناطق الجافه .محمد عبد الفتاح
المصادر الخارجية

القصاص ،منشورات دار المعرفه .4888
التصحر في الوطن العربي ،ابراهيم نحال ،معهد االنماء العربي .4890
االنترنت

تقديرات النظام الفصلي
()%400

تقديرات النظام السنوي
()%400

نظري

المختبر
عملي

%40
الفصل األول

نصف السنة

االمتحانات
اليومية

التقارير واألوراق
العلمية

االمتحان النهائي

%5

%5

%50

الفصل الثاني

المختبر

األمتحان النهائي

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
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المـادة النظرية
مقدمه في مفهوم التصحر والمصطلحات
ذات العالقه بالتصحر.
مشكلة التصحر  ،وصف اشكال التصحر
واسبابه ،مظاهر التصحر ومخاطره
والخسائر الناتجه عنع ،التصحر عالميا
وعربيا ومحليا ً
منشأ التصحر  ،الغطاء النباتي،
الملوحة والجفاف

مكافحة التصحر ،الزراعة والزراعة
الدائميه ،المصادر المائيه ومكافحة
التصحر ،المواقف االداريه في التصرف
الحضاري والمدني.
مكافحة التصحر ،الزراعة والزراعة
الدائميه ،المصادر المائيه ومكافحة
التصحر ،المواقف االداريه في التصرف
الحضاري والمدني.
الكثبان الرمليه
امتحان شهر اول
طرائق قياس التصحر
الجفاف والتقحل
الجفاف والتقحل
االحتباس الحراري
االحتباس الحراري
حصاد المياه ،مفهومه ،اساليبه،

المـادة العملية

المـالحظات

41
45
46

حصاد المياه ،مفهومه ،اساليبه،
امتحان شهر ثاني

مراجعه ومناقشه

