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 لتالي :ا( وحدة يتعرض لها الطالب في الجامعة موزعة على النحو 14)  متطلبات الجامعة االجبارية : -أ / أوال

 رمز المقرر
باللغة  اسم المقرر

 لعربيةا

الساعات  باللغة االنكليزية اسم المقرر

عدد  االسبوعية

 الوحدات

المتطلب 

 المتزامن
 المتطلب السابق

نظر

 ي
 عملي

SOWA 100 
و حقوق االنسان 

 الديمقراطية

Human Rights  and 

Democracy 
2 −−− 2   

SOWA 101 ( 1لغة إنكليزية) English language 1 2 −−− 2   

SOWA 200 ( 2لغة إنكليزية) English language 2 2 −−− 2  SOWA 101 

SOWA 300 ( 3لغة إنكليزية) English language 3 2 −−− 2  SOWA 200  

SOWA 400 ( 4لغة إنكليزية) English language 4 2 −−− 2  SOWA 300 

SOWA 102 
مبادئ  الحاسوب 

(1) 

Computer Principles 

      
2 4 4   

        

   14 4 12  المجموع

          

 لتالي :يتعرض لها الطالب في الجامعة موزعة على النحو ا( وحدة 2   متطلبات الجامعة االختيارية :  )   -ب 

 رمز المقرر
اسم المقرر باللغة 

 العربية

 ةاسم المقرر باللغ

 ةياالنكليز

الساعات 

 االسبوعية
عدد 

 الوحدات

المتطلب 

 المتزامن

المتطلب 

 بقالسا
 عملي نظري

SOWA 150 اللغة العربية 
Arabic 

Language 
2 0 2   

SOWA 151  رياضة Sport 1 2 2   
   4 2 3 المجموع

 

 

 وحدة  19 متطلبات الكلية االجبارية : -ثانيا / أ

 رمز المقرر
باللغة  اسم المقرر

 العربية

الساعات  باللغة االنكليزية اسم المقرر

 االسبوعية

عدد 

 وحداتال

المتطل

ب 

المتزا

 من

)الحالي

 ة(

المتطلب 

السابق 

 عملي نظري )الممهد(

SOWA 103  رياضيات Mathematics 1 - 1   

SOWA 104 رسم هندسي Engineering Drawing -- 3 1   

SOWA 105 مستويةمساحة Surveying 1 3 2   

SOWA 106 كيمياء عامة General Chemistry 1 3 2   

SOWA 201 كيمياء عضوية Organic Chemistry 1 3 2  SOWA 106 

SOWA 202 احصاء زراعي Agriculture Statistics 1 2 2   
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SOWA 301 (3تطبيقات حاسبة) Computer Applications 3 1 3 2  SOWA 102 

SOWA 302 كيمياء حياتية Biochemistry 2 3 3  SOWA 106 

SOWA 401  تصميم وتحليل

 تجارب

Experimental Design and 

Analysis 
1 3 2 

  

SOWA 402 (4تطبيقات حاسبة) Computer Applications 4 

      
1 3 2  SOWA 300 

   19 26 10  المجموع

 

وحدات  6:  متطلبات الكلية االختيارية  -ب    

 رمز المقرر
باللغة  اسم المقرر

 العربية

الساعات  باللغة االنكليزية اسم المقرر

 وعيةاالسب
عدد 

 الوحدات

المتطلب 

 المتزامن

 )الحالية(

المتطلب 

السابق 

 عملي نظري )الممهد(

SOWA 

152 

  Agricultural اقتصاد زراعي

economics 

2 2 2 
  

SOWA 

153 

 Agricultural extentions 2 2 2 ارشاد زراعي
  

SOWA 

250 

التقنيات النانوية 

 الزراعية

Agriculture nano 

technology 

2 1 2 
  

SOWA 

251 

 Industries Food 2 1 2 صناعات غذائية
  

SOWA 

350 

تدوير المخلفت 

 الزراعية

Recycling  agricultural 

wastes 

2 1 2 
  

SOWA 

351 

 biological  Agriculture 2 1 2 الزراعة العضوية
  

SOWA 

352 

اخالقيات البحث 

 العلمي

Ethics Scientific search 2 2 2 
  

  10 9 14   
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  الكلية التقنية المسيب /بابل/ المشروع
 

http://www.tcm.edu.iq/
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 المسيب ةالتقني كليةال المؤسسة التعليمية .1
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 يفصل الفصل / السنة .5

 فصلفي ال عةسا 75 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6
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 . العناص والمعادنكيمياوية لتقدير اجراء تحاليل و

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

ً ع ما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف مبرهنا

 البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 األهداف المعرفية   -أ

 – مياوي للتربةالتركيب الكي –عالقتها بالعلوم االخرى  –كيمياء التربة واهميتها   التعرف على  -1أ
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 النظام الغروي في التربة التعرف على. -3أ

 التربة ، دور الكاتيونات في تغذية النبات CEC  التعرف على محلول التربة و -4أ

 ودرجة تفاعل التربة  ظاهرة التبادل اآليوني . التعرف على  -5أ

 هداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. األ  -ب 

 تبرية ئل المختحضير محاليل التنظيف،التعرف على االجهزة المختبرية،االدوات المختبرية،الدال  – 1ب

 . 

   تقدير اآليونات الموجبة والسالبة و تقدير المادة العضوية فـي التربـة .  – 2ب

 غيير في درجةتربة ، قياس مقاومة التربة للتو تقدير درجة تفاعل ال للتربـة CECتقدير الـ  . – 3ب

 التفاعل

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة العلمية . -1

 المناقشة بين الطلبة . -2

 عمل تقارير تخص المحاضرة  -3

 

 طرائق التقييم      

 االمتحانات اليومية  -1

 القاء بعض االسئلة  -2

 اعطاء الواجبات المنزلية  -3

 القيمية األهداف الوجدانية و -ج

  .األمورمن المادة العلمية في فهم مجريات  إفادة-1ج

  .القدرة على التعامل مع المستجدات الطارئة- 2ج

   .اختيار الحل ألمثل من بين الحلول والخيارات المتاحة- 3ج

  .القدرة على القيادة والتصدي لمواجهة التحديات- 4ج

لتفكير للتعرف على مهارات ا االجتماعيةيرات تنمية قدرات الطلبة على تحليل محتوى المتغ- 5ج

  .تومهارات حل المشكال

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 دراكإلعملية بالشرح والتمارين والتدريبات الصفية، التطبيقات ال المشكالتالمحاضرات، تحديد وتشخيص 

 .المستخدمة وفهم تطبيقها المواصفات من  االستفادةالطلبة كيفية 

. 
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 طرائق التقييم    

، لمحاضراتا ش فيالنقا اليومية واستثارة الطلبة ودفعهم على المشاركة الفعلية، واالمتحاناتالمباشرة  أسئلة

 .الفعلي الفصلية  والحضور االمتحانات، اإلضافيةالنشاطات 

 .(الشخصي  لتطوروا المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف -د 

 .لزيادة المهارات الموقعية  كيمياء التربة امتالك دورات محلية وعالمية في تخصص  -1د

جميع ليانات بامتالك بحوث تطبيقه في مواقع مختلفة من القطر مما يساعده في  حصوله على قاعدة  -2د

 .نباتيةالمواد ال

 .صمجال التخصتيح له العمل في الي ما العالمية مات منظمالامتالك شهادات مشاركة في  -3د

  الميل للتعاون والعمل الجماعي.  -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 )النظري( معرفية 5 األول

 مهاراتية )العملي(

 

 خواص المحاليل المخففة

التنظيف،التعرف على  تحضير محاليل
االجهزة المختبرية،االدوات 

 المختبرية،الدالئل المختبرية

 المحاضرة

تجارب 

 مختبرية

 اسئلة واجوبة

 )النظري( معرفية 5 الثاني

 مهاراتية )العملي(

 

وم عالقتها بالعل –كيمياء التربة واهميتها 

 –التركيب الكيمياوي للتربة  –االخرى 
 المعادن المكونة لها

) المعيـرة  HClعياريـة حامـض  ضبـط

) 

 المحاضرة

تجارب 

 مختبرية

 اسئلة واجوبة

 )النظري( معرفية 5 الثالث

 مهاراتية )العملي(

 

 –االكاسيد  –معادن التربة االولية 
 –الكبريتات والكلوريدات  –الكاربونات 

 الفوسفات –السليكات 

تقدير عيارية كل من كاربونات 
 وبيكاربونات الصوديوم

 حاضرةالم

تجارب 

 مختبرية

 اسئلة واجوبة

 )النظري( معرفية 5 الرابع

 مهاراتية )العملي(

 ووجدانية

 –معادن الطين  –معادن التربة الثانوية 

تأثير التركيب المعدني للتربة على 

 خواصها الكيميائية والفيزياوية
( الذائبين في التربة  Mg + Cuتقدير ) 

 بطريقة التسحيح

 المحاضرة

تجارب 

 تبريةمخ

 اسئلة واجوبة

 معرفية ومهاراتية 5 الخامس

 نسبها –تعريفها  –كيمياء المادة العضوية 
 –خواصها الكيمياوية  –تحللها  –

 اهميته  –مكوناتها 

( باستخدام طريقة  Na + Kتقدير ) 

اللهب ، تحضير محاليل قياسية لرسم 
 المنحنيات المطلوبة

 المحاضرة

تجارب 

 مختبرية

 اسئلة واجوبة

 معرفية ومهاراتية 5 السادس

النظام الغروي في التربة:تعريفه،طريقة 

بناء الغرويات،انواعها، خواصها 
 الكيمياوية ، مصادر الشحنة فيها 

تقدير اآليونات السالبة ، الكلوريدات ، 

 الكاربونات ، البيكاربونات

 

 المحاضرة

تجارب 

 مختبرية

 اسئلة واجوبة

 مناقشة

 5 السابع
 يةت,مهارايةمعرف

 

CEC  التربة ، دور الكاتيونات في تغذية

 النبات ، دوره في  سك اآليونات

 تقـديـر الكبريتـات 

 
 

 المحاضرة

تجارب 

 مختبرية

 اسئلة واجوبة

تقارير 

 مختبرية

 ة ومهاراتيةمعرفي 5 الثامن

ظاهرة التبادل اآليوني : تعريفها ، 

 اهميتها للتربة والنبـات
 التربـةتقدير المادة العضوية فـي  

 

 المحاضرة

تجارب 

 مختبرية

 اسئلة واجوبة

 ةومهاراتي ةمعرفي 5 التاسع

 مصادر الحموض  –درجة تفاعل التربة 

 للتربـة ة فـي التربـة CECتقدير الـ 
 

 المحاضرة

تجارب 

 مختبرية

 اسئلة واجوبة

 ةومهاراتي ةمعرفي 5 العاشر

العالقة بين صفات التربة الكيمياوية 

 الغذائية وجاهزية العناصر

 تقدير الكاتيونات المتبادلـة

 المحاضرة

تجارب 

 مختبرية

 القاء اسئلة

 مجاميع عمل

الحادي 

 عشر
5 

 ةومهاراتي ةمعرفي

 ةووجداني

 محلول التربة ، ايوناته ، مكوناتــه

تقدير درجة تفاعل التربة ، قياس مقاومة 
 التربة للتغيير في درجة التفاعل

 المحاضرة

تجارب 

 ع عملمجامي
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 مختبرية

الثاني 

 عشر
 ةمهاراتي 5

تأثير خواص التربة الكيمياوية على 

 خصوبة التربة

 تقدير النتروجين في التربة

 المحاضرة

تجارب 

 مختبرية

 اسئلة واجوبة

الثالث 

 عشر
5 

 ةمعرفي

 مهاراتية

 المركبات المخلبيـة

 تقدير الفسفور في التربة
 المحاضرة

تجارب 

 مختبرية

 اسئلة واجوبة

الرابع 

 شرع
5 

 ةمعرفي

 مهاراتية

طرق تشخيص معادن الطين باستخدام 

 االشعـة السينيـة

تقدير معادن الطين باستخدام االشعةة 
 السينية المنكسرة

 المحاضرة

تجارب 

 مختبرية

 اسئلة واجوبة

الخامس 

 عشر
5 

 ةمعرفي

 مهاراتية

 النظائر المشعة وتطبيقلتها فـي التربـة

ليل تشخيص معادن الطين باستخدام التح

 الحراري والمكرسكوب االلكتروني
  

 البنية التحتية .11

 يوجد ال ـ الكتب المقررة المطلوبة1

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2
،  1986مبادئ كيمياء التربة ، الدكتور كاظم مشحوت عواد،

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،جامعة البصرة

              اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها   

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (

دليل التحاليل الكيميائية للتربة والماء والنبات واالسمدة، الدكتور 

 ، جامعة بغداد  2017شفيق جالب سالم،

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 بحوث المجالت العلمية المحلية والعالمية 
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