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 (( السنوية ) أستمارة الخطة التدريسية 

 

 التدريسي:  اسم عدنان حسين علي  

Adnan_alwakaa2003@yahoo.com البريد االلكتروني : 

 اسم المادة:  االدغال  حياتية 

 مقررالفصل:  الثاني  

  وطرق   وفوائدها  وأضرارها  وبذورها  األدغال  بخصائص  الطلبة  تعريف  الى  المادة  تهدف
 القاسية  البيئيه الظروف مقاومة  وكيفية عليها المؤثرة البيئية ملوالعوا أنتشارها

 
 ة: اهداف الماد

على    القلع ,   الميكانيكية  الطريقة.  االدغال  مكافحة  طرق   وبذورها  االدغال  نباتات  خصائصالتعرف 
 مكافحة  في  المستخدمة  العلمية  المصطلحات  بالماء  والغمر  والحش  الحراثة  أستخدام  العزق .اليدوي 

   والنبات المبيدات االدغال وتصنيف غالاالد
 ة: للماد   األساسيةالتفاصيل 

.   المكافحة  وآساسيات  األدغال.     حياوي   غانم.د.  العراق  في  االدغال.  الجبوري   باقر.د.  االدغال  علم 
االدغال وطرائق    عبدالرزاق  موفق.ود  هذال  محمد.د.  العملي  الجزء  مكافحتها  وطرق   األدغال.  غانم.د

 ة: الكتب المنهجي
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عنتر،    مكافحتها   حمادي  الموصل     2011د.سالم  .جامعة  االثير  ابن  من    .مطبعة  حديثة  مقاالت 
 العراقية والمكتبة االفتراضية . -االنترنيت ومن مجالت علمية مختصة ومجلة العلوم الزارعية 

1-The field crops _ principles and a practice 

2- Agronomy journal.  

3- weed science.  

4- Websites, Articles,  FAO reports . 

 

 ة: المصادر الخارجي

 الفصل الدراسي  المختبر االمتحانات اليومية  التقرير االمتحان النهائي

%60 %5 5%  10 %  20 % 

 

 : تقديرات الفصل 

 : ةمعلومات اضافي 

 الفصل الدراسي االول – االسبوعي الدروس جدول
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ة الماده النظري ة يلالماده العم  المالحظات   التاريخ  

ع 
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س
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 تشخيص االدغال 

  مكافحتها واهمية االدغال  تعريف 
 االدغال  مكافحة  عن   تاريخية ونبذة 

 1 االسبوع االول  

 
  على  والتعرف   الكلية حقول  زيارة

   فيها المنتشرة  االدغال انواع 
 2 االسبوع الثاني  مميزات نباتات االدغال وبذورها 

 3 االسبوع الثالث   اضرار االدغال وفوائدها  تشخيص بذور االدغال  

 
  بذور  من  النواع   االنبات تجارب اجراء

 االدغال 
 4 االسبوع الرابع تصنيف االدغال 

 
  وعمل   االدغال نباتات  تجفيف  كيفية

 االدغال  ملفة
 5 االسبوع الخامس  تسمية االدغال والتصنيف الطبيعي 

 
  االدغال  الهم  الرايزومي النظام  دراسة 

 العراق  في  الشائعة 

  حسب لالدغال االصطناعي  التصنيف

  تنمو التي  البيئة  وحسب  النمو موسم

 الضرر   حدة وحسب   فيها 

 6 االسبوع السادس

 
  االدغال  الهم  الرايزومي النظام  دراسة 

 العراق  في  الشائعة 
 7 االسبوع السابع  طرق تكاثر االدغال 

 

  األدغال أنواع  بعض   تشخيص مراجعة

  الفلقة  ذوات   من عمرة الم و   الحولية

 .   الفلقتين ذوات   و  الواحدة

  المناسبة  للمواعيد   المحددة  العوامل

 .  األدغال  لمكافحة 
 8 االسبوع الثامن 
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  الحامول ,الطفيلية  االدغال  تشخيص 

 والهالوك 
 9 التاسع االسبوع االدغال  ضرر لتقليل   الوقاية وسائل 

 
  وتشخيص  البساتين حقول  زيارة

 فيها  االدغال

  والعوامل  الحولية البذور  في  السبات

 لها  المحددة 
 10 االسبوع العاشر 

  المائية   المستخلصات تجارب اجراء 
 االدغال  نمو في  االدغال من النواع

  االرضية االجزاء براعم  في  السبات

  المؤثرة والعوامل  المعمرة  لالدغال 

 عليها 

 11 االسبوع الحادي عشر  

 

  النباتات ومجموعة  تقرير اعداد

  في  المنتشرة لالدغال   والبذور ة المجفف

 المنطقة 

 12 االسبوع الثاني عشر  ظاهرة التضاد الحيوي 

عرض النماذج النباتية والتعرف  
 عليها  

 13 االسبوع الثالث عشر  طرق مكافحة االدغال المائية 

  تسببها  التي المشاكل , المائية االدغال مناقشة التقارير  
 وتصنيفها   انواعها واهم

 14 ابع عشر االسبوع الر

 
 

 15 االسبوع الخامس عشر  مراجعة عامة وامتحان  

     

 عطلة نصف السنة 

 

 

 توقيع االستاذ:                                                              توقيع العميد: 


