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 تــــالفهرس

 رقم الصفحة ادةــــــــــــــــــــــــــــــــامل

 iv القسمرؤية وسالة واهداف 

 1 1لغة انكليزية ختصصية 

 3 2لغة انكليزية ختصصية 

 5 مبادئ جيولوجي

 8 رسم هندسي

 11 مساحة مستوية

 15 بيئة تربة وانواء جوية

 19 حتليل تربة وماء ونبات

 22 تسوية وتعديل اراضي

 26 مبادئ احياء جمهرية

 30 مبادئ علم الرتبة

 33 واالت زراعية مكائن

 37 البزل

 41 الري

 44 حتسس نائي

 48 ثلوث الرتبة واملياه

 52 خصوبة الرتبة واالمسدة

 56 فيزياء الرتبة



 

 
iii 

 

 60 كيمياء الرتبة

 64 معادن الرتبة

 68 ملوحة الرتبة

 72 مورفولوجي

 76 املادة العضوية يف الرتبة

 78 احياء الرتبة اجملهرية

 82 ادارة الرتب

 85 استصالح اراضي

 89 تصحر

 92 تغذية النبات

 96 تقانات امسدة

 100 تقانات انظمة ري

 103 صيانة الرتبة

 106 عالقة الرتبة باملاء والنبات

 110 علم املياه

 114 مسح وتصنيف ترب
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 :رؤية القسم 

 الريادة والتميز في مجاالت علوم التربة والموارد المائية والبيئية والتخصص في حل مشكالت الترب الجبسية في العراق. 

 رسالة القسم :

تقديم تعليم مبتكر وبحث متميز يستشرف احتياجات المجتمع لبناء االقتصاد المعرفي في مجاالت علوم التربة والموارد المائية 

 والبيئية .

 : القسم اهداف

تخريج عدد من االخصائيين والباحثين للعمل في مجاالت علوم التربة والموارد المائية بالمؤسسات الحكومية والخاصة  -1

 ومختبرات ومراكز االبحاث ذات العالقة. 

تطوير االنتاج   اجراء دراسات وابحاث ترتبط ارتباطاً وثيقاً بخدمة المجتمع ومشكالت الترب الجبسية والتلوث البيئي بهدف -2

 الزراعي وزيادة انتاجية المحاصيل.

تقديم االستشارات العلمية للمؤسسات المختلفة فضال اجراء التحليالت لعينات التربة والمياه والنبات واالسمدة الكيميائية  -3

 والعضوية للمواطنين والجهات غير الحكومية وذلك من خالل مختبرات القسم.

والشركات من خالل اجراء بحوث ودراسات مشتركة لحل المشكالت التي تعترض عمل ونشاط هذه  التعاون مع المؤسسات -4

 المؤسسات و ايجاد الحلول المناسبة لها.

القام بعقد ندوات تخصصية لتوضيح التحديات وتشخيص المشاكل التي تواجه مجاالت التربة والموارد المائية والسيما الترب  -5

 الجبسية في العراق.

 التعاون مع وسائل االعالم في اصدار المقاالت التثقيفية واالرشادية. -6
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