
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

  علي حسين سلمان د.  االسم
 Alialhilali57@yahoo.com البريد االلكتروني

 تصميم وتحليل تجارب زراعية اسم المادة
 فصلي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 المستخدمة في التجارب الزراعيةتعريف الطالب على التصاميم 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

اساسيات تصميم التجارب واسس و اهمية تصميم وتحليل التجارب معرفة 
 اختيار التصميم المناسب

 
 الكتب المنهجية

 

 تصميم وتحليل تجارب
 

 
 المصادر الخارجية

 

Biometric 

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

30% 51% 1% - 10% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 المثنى الجامعة :
 الزراعة الكلية :

 الثروة الحيوانية القســم :
 الرابعة المرحلة :

 د. علي حسين سلمان اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد اللقب العلمي :

 الدكتوراه المؤهل العلمي :

 / جامعة المثنىالتربيةكلية  مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

 –اهمية تصميم وتحليل التجارب  22/9/2112 1

اساسيات تصميم التجارب واسس 

 اختيار التصميم المناسب

مراجعة حول مقاييس التشتت والتمركز 

 وتطبيقاتها

 

التصميم العشوائي الكامل، تعريفه  29/9/2112 2

 ومميزاته وعيوبه

  حل تمرين حول التصميم العشوائي الكامل

  حل تمرين حول التصميم العشوائي الكامل تخطيط التجربة، النموذج الرياضي،  6/11/2112 3
استخدام العشوائي الكامل مع تسجيل  13/11/2112 2

 مشاهدة واحدة لكل وحدة تجريبية

حل تمارين حول تصميم القطاعات العشوائية 

 الكاملة

 

حول تصميم القطاعات العشوائية حل تمارين  اختيار المتوسطات بعد تحليل التباين 21/11/2112 5

 الكاملة

 

تصميم القطاعات العشوائية الكاملة،  22/11/2112 6

 تعريفه ومميزاته وعيوبه

تمارين حول تقدير التاثيرات ومكونات 

 التباين

 

النموذج الرياضي، تقدير التاثيرات،  3/11/2112 2

 تقدير مكونات التباين

تمارين حول تقدير التاثيرات ومكونات 

 التباين

 

  تمارين حول المشاهدة المفقودة تقدير قيمة المشاهدة المفقودة 11/11/2112 8
حساب الكفاءة النسبية للتصميم مقارنة  12/11/2112 9

 بالتصميم العشوائي الكامل

  تمارين حول المشاهدة المفقودة

الكفاءة النسبية مقارنة تمارين حول حساب  اختبار المتوسطات بعد تحليل التباين 22/11/2112 11

 بالتصميم العشوائي الكامل

 

تصميم المربع الالتيني، تعريفه مميزاته  1/12/2112 11

 عيوبه

تمارين حول حساب الكفاءة النسبية مقارنة 

 بالتصميم العشوائي الكامل

 

مخطط التجربة على اساس عمله في  8/12/2112 12

 اتجاهين

  تمارين حول تصميم المربع الالتيني

النموذج الرياضي، تقدير المشاهدة  15/12/2112 13

 المفقودة

  تمارين حول تصميم المربع الالتيني

حساب الكفاءة النسبية مقارنة بالتصميم  22/12/2112 12

العشوائي الكامل وتصميم القطاعات 

 العشوائية الكاملة 

  تمارين حول التجارب العاملية

  تمارين حول التجارب العاملية التعريف والمميزات التجارب العاملية، 29/12/2115 15
 امتحان نهاية الفصل

 

 توقيع العميد :                                            توقيع االستاذ :          

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 المثنى الجامعة :
 الزراعة الكلية :

 الثروة الحيوانية القســم :
 الرابعة المرحلة :

 د. علي حسين سلمان اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد اللقب العلمي :

 الدكتوراه المؤهل العلمي :
 / جامعة المثنىالتربيةكلية  مكان العمل  :

 


