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، وخصائصها وأنواعها، وكيفية طرق حصر األراضي وأغراضها وما يرتبط بها من أنواع خرائط التربة-2 
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1-Pedology. 

 2- chemistry. 

 3-physics. 

4-microbiology.  

5-plant nutrition for agriculture. 

 6-interaction between some macro and micronutrients in soil and plants.  

7-diagnosis of deficiency ando toxicity of some nutrients choose three from those (N   P  K  

Ca  Mg   S   Fe   Mn   Zn   Cu   B  ).  

8- Some physical chemical biological characteristics of soils 
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