
 
 

 

 

  
 

 جغر 303 :رقم المقرر ورمزه جغرافٌة التربة :اسم المقرر

  العربٌة :لغة تدرٌس المقرر الٌوجد   :المتطلب السابق للمقرر

 (عملً 2 ،نظري 1) 2 :الساعات المعتمدة الخامس :مستوى المقرر

           Module Description      : المقرروصف 

يتناال هذىااملقذق اااعرذق تاعياا،ذول مواافاذ مىاا ذق  االى  ذ  
كماااالذيتأااااعإذميكاااال ذ  ذ    اااالتذ.ذذقتذق صااااافذ اااال

ذ م  قعهاااااااااالاذق مواااااااااافذ مىاااااااااا ذق ا ق اااااااااا ذق اااااااااا  ع ذ اااااااااالا
صاااااااهلذق   ويلئ اااااافذ ق   م لئ ااااااافاذ خصلئذ تصاااااان  ل لا

ذع ناااالتذق مواااافذطااااعإذ اااا عااااا ذق أاااا  ذتاااا ري ذ ذ
ذ.ئصهلخصل ق تاعفذعا ذذهل حتا ا

This course deals with the soil profile, 

and the most important concepts relevant 

And also addresses the to them. 

components of the soil and the most 

important factors affecting them, and 

types, classifications, and characteristics 

cal, and training the of physical, chemi

student to methods of collecting and 

analyzing their properties 

                                  Module Aims     :هداف المقرر أ

 مىاا ذق  االى  ذذقتذق صااافذذول مواافذق أل اا ذ،ياااعذتذ
ذ.جبغعقف فذق موف

ذ

Introduce students to soil, the most 

rtant concepts relating to impo

geographical soil 

ذت  ينهالذيفذق   ع ذ ق ا ق  ذق موفذ   لتمبذتاعي،ذذ
 ذ.ذ تش  اهل

The definition of the components of the 

soil and factors affecting the composition 

and formation 

e students to the classification of Introducذ. م  قعهلذق موفذتصن ،تاعي،ذق أل  ذعا ذذ

soil types. 

ذذتاعياااا،ذق أل اااا ذولطصاااالئاذق أي ا اااافذ ق   م لئ ااااف
ذ. اموف
ذذ

Introduce students to the physical and 

chemical characteristics of soil 

ق أل ااااا ذعاااااا ذك   ااااافذقخاااااملذع نااااالتذق موااااافذذ ري تااااا
ذ.خصلئصهلذهلذ حت ي  حتا ا

Definition of the student on how to take 

samples of soil and how to analyze the 

characteristics 

  

 
 
 
 

 (  هـ  ) نموذج  ال

 توصيف املقرر خمتصر 



 (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية: )مخرجات التعليم
 

 :ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على
 

 ذجغعقف اافذ  صااأاتلت ق اام اافذق  االى  ذ اعفااف
 .ذق موف
 ذذ

Knowledge of scientific concepts and 

terminology of soil geography 

 Student's knowledge of the componentsذ.   ع ذيفذت  ينهلق ق ا ق  ذذق موفذ    لتذ اعفف

of the soil and factors to influence the 

composition 

 Know the classification of soils and typesذ.ذذهلت زيا ذ اعففذتصن ،ذق م ذ م  قعهلذ

of distribution 

 Knowledge of physical and chemical -ذق أي ا فذ ق   م لئ فق موفذذ اعففذخصلئا

characteristics 

 How to collect soil sample analysis andذ.طعإذحتا اهل اعففذق موفذ ذذلت  ذع ن

method 

 :ع المساندةوالمراج الكتاب المقرر
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

ذ(7002)ذذ  تيفذريهلمذاذق نص ر ذ سا ذس  وذا ن  رذجغعقف فذق موفذ ق نيلت
قسااااارذقيغعقف ااااالذق   يااااافذ

ذ ق موف
ق ااااا قرذق ساااااا ديفذ انشاااااعذذج دهذفتت ذذاق مكملىن

ذ ق ت زي ذاذج ه
ذ(ذ7002)ذ

ذ(م6431)ذذق عيلضاذدقرذق عيخذذسل يذعي دذاذق ال عيذ(تع ف)ذتع ذق المل
    

    

 

  

  

  

 


