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 ((السنوٌة ) أستمارة الخطة التدرٌسٌة 

 

 التدرٌسً: اسم ػذوان حسٍه ػلً 

Adnan_alwakaa2003@yahoo.com ًالبرٌد االلكترون: 

 اسم المادة: مكافحت االدغال 

 مقررالفصل: الثاوً 

 والدورة افسةوالمن والكيمائية والبيولوجية الميكانيكية المختمفة االدغال مكافحة طرق الطمبة تعميم الى تهدف
 إجراء وكيفية والبزل الري قنوات وفي والبساتين المشاتل وفي الرئيسية المحاصيل في االدغال ومكافحة الزراعية
 لممبيدات التجارية المادة وحساب المكافحة

 ة:اهداف الماد

 عالقم, الميكانيكية الطريقة. االدغال مكافحة طرق وبذورها االدغال نباتات خصائصالتعرف عمى 
 مكافحة في المستخدمة العممية المصطمحات بالماء والغمر والحش الحراثة أستخدام العزق.اليدوي
 تحدث التي التفاعالت.والتربة المبيدات وانتقال امتصاص..  والنبات المبيدات االدغال وتصنيف االدغال
العراق وطرق  في سةالرئي المحاصيل حقول في االدغال مكافحة لمتربة المبيدات مالمسة عند لمبيدات

 مكافحة االدغال المائية .

 ة:للماد األساسٌةالتفاصٌل 
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.  المكافحة وآساسيات األدغال.   حياوي غانم.د. العراق في االدغال. الجبوري باقر.د. االدغال عمم 
االدغال وطرائق   عبدالرزاق موفق.ود هذال محمد.د. العممي الجزء مكافحتها وطرق األدغال. غانم.د

مقاالت حديثة من  .مطبعة ابن االثير .جامعة الموصل   3122فحتها  د.سالم حمادي عنتر, مكا
 العراقية والمكتبة االفتراضية .-االنترنيت ومن مجالت عممية مختصة ومجمة العموم الزارعية 

 ة:الكتب المنهجٌ

1-The field crops _ principles and a practice 

2- Agronomy journal.  

3- weed science.  

4- Websites, Articles,  FAO reports . 

 

 ة:المصادر الخارجٌ

 الفصل الدراسً المختبر االمتحانات الٌومٌة التقرٌر االمتحان النهائً

%60 %5 5%  01%  20% 

 

 :تقدٌرات الفصل

 :ةمعلومات اضافٌ 

 الفصل الدراسً االول – االسبوعً الدروس جدول
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ةالماده النظرٌ ةٌلعمالماده ال المالحظات  التارٌخ 

ع
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 الزراعٌة المعدات اهم على التعرف

 االدغال مكافحة فً المستخدمة
 1 االسبوع االول  خصائص نباتات االدغال وبذورها

 
 وحساب مٌكانٌكٌة مكافحة اجراء

 منها االقتصادٌة الجدوى

 الطرٌقة. االدغال مكافحة طرق

 زقالع.الٌدوي القلع, المٌكانٌكٌة

 بالفؤؤس
 2 االسبوع الثاوً 

 

 فً االستخدام الشائعة المبٌدات اهم

 وطرٌقة وموعد المحاصٌل حقول

 االضافه

 والغمر والحش الحراثة أستخدام

 بالماء
 3 االسبوع الثالث 

 حساب المادة التجارٌة للمبٌدات 
 مكافحة فً البٌولوجٌة الطرٌقة

 االدغال
 4 االسبوع الرابغ

 
 االوراق عرٌضة االدغال مكافحة

 االنتخابٌة بالمبٌدات
 5 االسبوع الخامس  أستخدام المنافسة والدورة الزراعٌة

 
 االوراق رفٌعة االدغال مكافحة

 االنتخابٌة بالمبٌدات
 6 االسبوع السادس أستخدام طرٌقة الحرارة والتغطٌة

 
 فً المبٌدات رش نتائج تسجٌل

 والسادس الخامس االسبوع
 فً المستخدمة ةالعلمٌ المصطلحات

 االدغال وتصنٌف االدغال مكافحة
 7 االسبوع السابغ 

 8 االسبوع الثامه  وانتقال امتصاص..  والنبات المبٌدات الذرة حقول فً االدغال مكافحة 
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 المبٌدات الصفراء

 القطن حقول فً االدغال مكافحة 
 المؤثرة العوامل, المبٌدات أنتخابٌة

 االنتخابٌة فً
 9 سغالتا االسبوع

 

 المكافحة ونسبة المالحظات تسجٌل

 االسبوع فً استخدمت التً لمبٌدات

 والعاشر التاسع

 التً التفاعالت.والتربة المبٌدات

 المبٌدات مالمسة عند لمبٌدات تحدث

 للتربة
 11 االسبوع الؼاشر 

 
 غٌر مبٌدات بأستخدام االدغال مكافحة

 انتخابٌة
 المحاصٌل حقول فً االدغال مكافحة

 العراق فً رئٌسةال
 11 االسبوع الحادي ػشر 

 
 الغٌر االراضً فً االدغال مكافحة

 زراعٌة
 12 االسبوع الثاوً ػشر  والبساتٌن المشاتل فً االدغال مكافحة

 
 الري قنوات فً االدغال مكافحة

 والبزل
 13 االسبوع الثالث ػشر طرق مكافحة االدغال المائٌة

 الممنوعةالمبٌدات المفٌدة االستخدام و 
 المبٌدات أنتقال و أمتصاص فسلجة

 . فٌها المؤثرة العوامل و التربة فً
 14 االسبوع الرابغ ػشر 

 
 المحاصٌل حقول فً االدغال مكافحة

 الرئٌسٌة

 المبٌدات أنتقال و أمتصاص فسلجة

 و الخضرٌة األجزاء على المضافة

 . فٌها المؤثرة العوامل
 15 االسبوع الخامس ػشر 

     

طلة نصف السنةع  



 أسم الجامعه: جامعة دٌالى

 أسم الكلٌه:  الزراعة

 أسم القسم:  علوم المحاصٌل الحقلٌة

 أسم المحاضر:  عدنان حسٌن علً 

 عداللقب العلمً:   أستاذ مسا

 المؤهل العلمً:  دكتوراه

 جامعة دٌالى –كلٌة الزراعة  مكان العمل: 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

 

 

 .MS-Wordبرنامج تملئ االستمارة بواسطة *  

 .PDFتروت بصٍغت ملف االو شبكت تىشر االستمارة ػلى موقغ الجامؼت االلكترووً ػلى  *

 

 

 (www.diyalauniv-iq.netااللكترووً ػلى االوتروت )جامؼت دٌالى  االستمارة متاحت ػلى موقغ مالحظت:

 

 

 توقٌع االستاذ:                                                              توقٌع العمٌد:


