
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي  
 جاسم رحيم عموان همول االسم

 Rahim_alwan@yahoo.com البريد االلكتروني

 خصوبة التربة واالسمدة اسم المادة
  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
التربة بالنبات وتقيم خصوبة دراسة العناصر الضرورية لمنبات وعالقة 

التربة من حيث توفر العناصر الغذائية الكبرى والصغرى وعالقة تحاليل 
التربة والنبات بالتوصيات السمادية لمعناصر المختمفة ودراسة تصاميم 

التجارب الخصوبيه لمتربة وكيفية الوصول الى القابمية االنتاجية 
 لالرض.

التفاصيل االساسية 
 لممادة

 

 

 
 الكتب المنهجية

 

 .د سعداهلل نجم النعيمي 0991خصوبة التربة واالسمدة.
 .د نور الدين شوقي عمي 2102خصوبة التربة واالسمدة .

 
 المصادر الخارجية

 

Lib.free science engineering.pdf free books 

 
 تقديرات الفصل

الفصل 
 الدراسي

االمتحانات  المختبر
 اليومية

 النهائياالمتحان  المشروع

53% 03% 01% - 31% 
 

 معمومات اضافية
 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 المثنى الجامعة :
 الزراعه الكلية :

 التربةالقســم :
 الثانيةالمرحلة :

 رحيم علوان هلول اسم المحاضر الثالثي :
 مدرساللقب العلمي :

 دكتوراهالمؤهل العلمي :

 تدريسي مكان العمل  :

mailto:Rahim_alwan@yahoo.com
mailto:Rahim_alwan@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 االسبوعيالدروس  جدول                                     
 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ االسبوع

  اسس حنفيز انخداسب  يفاهيى ويصطهحاث عهًيت   1

عالقت انخشبت باننباث وحاثشها   2

 بانعوايم انخاسخيه 

وضع يخطط حدشبت حاثيش انعناصش 

 انًضافت في نًو و حاصم اننباث 

 

حشكيز اننايخشوخين في انخشبه  اننايخشوخين في انخشبت واننباث   3

 واننباث 

 

  ححهيم اننايخشوخين في انخشبت  أشكال اننايخشوخين في انخشبت   4

انخثبيج انحيوي واندوي  ححوالث اننايخشوخين في انخشبت   5

 نهنايخشوخين 

 

انعوايم انًؤثشة في خاهزيت   6

 اننايخشوخين في انخشبت 

  حدشبت بايهوخيت 

  ححهيم نًارج حشبت حقيى خصوبت انخشبت   7

عالقت ححانيم انخشبت بانخوصياث   8

 انسًاديت نهعناصش 

  عالقت انخسًيذ بانحاصم 

  حقذيش انفسفوس بانخشبت عالقت عنصش انفسفوس باننباث    9

  حقذيش انبوحاسيوو في انخشبت عالقت انبوحاسيوو باننباث  11

في انكانسيوو وانًغنسيوو حقذيش  عالقت انكانسيوو وانًغنسيوو باننباث   11

 انخشبت 

 

  حقذيش انكبشيج في انخشبت  عالقت انكبشيج باننباث  12

انعناصش انصغشى في نًو عالقت   13

 اننباث

  حقذيش انعناصش انصغشى في انخشبت 

  حقذيش انعناصش في انخشبت واننباث  حقيى خصوبت انخشبت   14

  نخائح انخدشبت انبايهوخيت انخوصيت انسًاديت  15

  حصًيى وحخطيط انخدشبت عًهيا  حصًيى حداسب خصوبت انخشبت  16

 عطهت نصف انسنت

17     

18     

19     

21     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

31     

31     

32     

 حوقيع انعًيذ :      حوقيع االسخار : 

 

 

 مجهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

 الجامعة : المثنى
 الكلية : الزراعه

 التربةالقســم :
 ثانيةالمرحلة :ال

 اسم المحاضر الثالثي : رحيم علوان هلول
 :مدرساللقب العلمي 

 المؤهل العلمي :دكتوراه

 تدريسي مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Course Weekly Outline 
 

 

Course Instructor Type your name here 
E_mail rahim_alwan@yahoo.com 
Title Soil fertility and fertilizer  
Course Coordinator Type here the came of course coordinator 
 
Course Objective 
 

 
Study the  principle of essential elements for plant 
growth and relation with another factors in air and soil . 
evaluate Soil fertility and soil analyses and design of  Soil 
fertility   

 
Course Description 
 

 
Type here course description 

 
Textbook 

Soil fertility and fertilizer .1990. S al-Naimi  
Soil fertility and fertilizer . 2012.N.S.ALI 
 

 
References 

Lib. Free science engineering.pdf free books 
 

 

Course Assessment 
Term 
Tests 

Labora
tory 

Quizzes Project Final Exam 

 
(35%) 

 (15%)  (10%) ----  (50%) 

 
 
General Notes 
 

 
 
Type here general notes regarding the course 
 
 

University:MUTHANA 

College:AGRICULTURE 

Department:SOIL AND WATER 

Stage:THIRD 

Lecturer name:RAHIM ALWAN 

Academic Status:TEACHER 

Qualification:PH.D 

Place of work: Head of Dep.  

Department 

 

Republic of Iraq 

      The Ministry of Higher Education 

               & Scientific Research 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Course  weekly Outline 
we

ek 

Date Topics Covered  نطري Lab. Experiment 

Assignments عممي 
Notes 

1  Scientific concepts 

and terminology 

The basis of the 

implementation of 

experiments 

 

2  Relationship to plants 

and soil affected by 

external factors 

Outlining experience 

the impact of items 

added to the growth of 

the plant and holds 

 

3  Nitrogen in the soil 

and plant 

The concentration of 

nitrogen in the soil and 

plant 

 

4  Forms of nitrogen in 

the soil 

Analysis of nitrogen in 

the soil 

 

5  Nitrogen 

transformations in 

soil 

Installation and vital 

air Naatroyjan 

 

6  Factors affecting the 

readiness of the 

nitrogen in the soil 

Factors affecting the 

readiness of the 

nitrogen in the soil 

 

7  Evaluate soil fertility Analysis of soil 

samples 

 

8  Relationship analyzes 

of soil fertilizer 

recommendations for 

elements 

Relationship 

fertilization Balhasal 

 

9  Relationship element 

phosphorus plant 

Estimate soil 

phosphorus 

 

10  Relationship 

potassium plant 

Estimation of 

potassium in the soil 

 

11  Relationship of 

calcium and 

magnesium plant 

Estimation of calcium 

and magnesium in the 

soil 

 

12  Relationship sulfur 

plant 

Estimation of sulfur in 

the soil 

 

13  Relationship micro 

elements in plant 

growth 

Estimate 

micronutrients in the 

soil 

 

14  Evaluate soil fertility Estimate the elements 

in soil and plant 

 

University: 

College: 

Department: 

Stage: 

Lecturer name: 

Academic Status: 

Qualification: 

Place of work: 

 

Republic of Iraq 

 

The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

 
 



15 Fertilizer 

recommendation 

Results of the 

experiment 

Albaalogih 

  

16 Design 

experiments soil 

fertility 

Design and planning 

experience in practice 

  

Half-year Break 

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     
 Instructor Signature:     Dean Signature: 

 


