
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 جميل حسوني فني االسم
 jameelrmetha@yahoo.com البريد االلكتروني

 دغالالحياتية ا اسم المادة
 وحدات 3 مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
ها وأضرارها وفوائدها وطرق أنتشارها تهدف المادة الى تعريف الطلبة بخصائص األدغال وبذور 

 والعوامل البيئية المؤثرة عليها وكيفية مقاومة الظروف البيئيه القاسية
 التفاصيل االساسية للمادة

 
 

 
 الكتب المنهجية

 

    علم االدغال. د.باقر الجبوري 

   االدغال في العراق. د.غانم حياوي 

 هذال ود.موفق عبدالرزاق األدغال وطرق مكافحتها الجزء العملي .د.محمد     
 

 المصادر الخارجية
 

   Dynamics of weed populations by Roger causon and Clarence 

J.Swanton . 

    Weed Ecology in Natural and Agricultural .     system by 

Barbara D.Booth Stephen, D.Murphy and Martin Motimer . 

 Weed science, Principles and practices 4 th          edition by 

Thomas and et al.,   

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

30% 51% 1% - 10% 
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 المالحظات مادة العلميةال المادة النظرية التاريخ

تعريف االدغال واهمية مكافحتها ونبذة   1

 تاريخية عن مكافحة االدغال
  تشخيص االدغال

2  
 مميزات نباتات االدغال وبذورها

زيارة حقول الكلية والتعرف 

على انواع االدغال المنتشرة 

 فيها 

 

  تشخيص بذور االدغال اضرار االدغال وفوائدها  3

 الدغالتصنيف ا  4
اجراء تجارب االنبات النواع 

 من بذور االدغال
 

 تسمية االدغال والتصنيف الطبيعي  5
كيفية تجفيف نباتات االدغال 

 وعمل ملفة االدغال
 

التصنيف االصطناعي لالدغال حسب موسم   6

النمو وحسب البيئة التي تنمو فيها وحسب 

 حدة الضرر

دراسة النظام الرايزومي الهم 

 لشائعة في العراقاالدغال ا

 

 طرق تكاثر االدغال  7
دراسة النظام الرايزومي الهم 

 االدغال الشائعة في العراق
 

8  
العوامل المحددة للمواعيد المناسبة 

 لمكافحة األدغال .

مراجعة تشخيص بعض 

أنواع األدغال الحولية و 

المعمرة من ذوات الفلقة 

 الواحدة و ذوات الفلقتين .

 

 اية لتقليل ضرر االدغالوسائل الوق  9
تشخيص االدغال 

 الطفيلية,الحامول والهالوك
 

السبات في البذور الحولية والعوامل   11

 المحددة لها

زيارة حقول البساتين 

 وتشخيص االدغال فيها
 

السبات في براعم االجزاء االرضية لالدغال   11

 المعمرة والعوامل المؤثرة عليها

زيارة حقول محاصيل الخضر 

 وتشخيص االدغال فيها
 

 ظاهرة التضاد الحيوي  12
دراسة طرق انتشاروانتقال 

 بذور االدغال والوقاية منها
 

ومصادر alleopathyاهمية مركبات   13

انتاجها وتاثيرها في الفعاليات الفسيولوجية 

 في االنظمة البيئيه الزراعية

دراسة تاثير المستخلصات 

 المائية لبعض انواع االدغال

 

االدغال المائية, المشاكل التي تسببها واهم   14

 انواعها وتصنيفها

اجراء تجارب المستخلصات 

المائية النواع من االدغال في 

 نمو االدغال

 

15  
 مراجعة عامة وامتحان 

اعداد تقرير ومجموعة 

النباتات المجففة والبذور 

 لالدغال المنتشرة في المنطقة
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