
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 د. راضي ذياب عبد العسافي  االسم
 dradhabed@yahoo.com البريد االلكتروني

 تصميم وتحليل التجارب اسم المادة
 خريفيالفصل ال مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
صميم وتحليل التجارب الزراعية الهمية هذا الموضوع في ترصين تعليم الطلبة المبادئ االساسية لت

مثل الجانب التطبيقي في تنفيذ االبحاث العلمية. اذ البد ان يعرفوا المفاهيم الرئيسة للتصميم 
حدة التجريبية والمعاملة والمكرر ومعنى الخطأ القياسي وصوال الى جمع البيانات ثم جدولتها و ال

  استنتاجات وقرارات صحيحة.وتحليلها فالوصول الى 
 التفاصيل االساسية للمادة

 
تشمل المادة العلمية دراسة القوانين االحصائية المهمة مثل المتوسط الحسابي والتباين واالنحراف 

القياسي والخطأ القياسي ثم معامل التغاير، والتعرف على تعابير التصميم مثل الوحدة التجريبية 
مل والتداخل .دراسة التصاميم المختلفة واستخدامها في تنفيذ التجارب بما والمعاملة والمكرر والعا

وجدولتها ثم تحليلها بحسب دراسة طرائق اخذ العينات  يتناسب مع العوامل والمشكلة المدروسة.
التصميم ووضع جدول تحليل التباين ومقارنة المتوسطات باستخدام االختبارات االحصائية المناسبة 

 قل فرق معنوي ثم اتخاذ القرار االحصائي المناسب.مثل اختبار ا
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3- Different articles from internet.  

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي 
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

31% 11%      5% 5% 51% 
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 ظحظا المال يةملالمادة الع المادة النظرية التاريخ

  مسائل تطبيقية مراجعة احصائية عامة 2/11/2111 1

مفاهيم وتعاريف في تصميم وتحليل  8/11/2111 2

 التجارب

  مسائل تطبيقية

  مسائل تطبيقية  التصميم العشوائي الكامل 11/11/2111 3

  مسائل تطبيقية  اختبار اقل فرق معنوي 23/11/2111 4

  مسائل تطبيقية  لعشوائية الكاملةتصميم القطاعات ا 31/11/2111 5

  مسائل تطبيقية تصميم المربع الالتيني 1/11/2111 1

  امتحان عملي امتحان فصلي 13/11/2111 7

  مسائل تطبيقية CRDالتجارب العاملية بتصميم  21/11/2111 9

  مسائل تطبيقية RCBDالتجارب العاملية بتصميم  27/11/2111 8

  مسائل تطبيقية CRDااللواح المنشقة بتصميم  تجارب 4/12/2111 11

تجارب االلواح المنشقة بتصميم  11/12/2111 11

RCBD  

  مسائل تطبيقية

  مسائل تطبيقية تصميم القطاعات العشوائية غير الكاملة 19/12/2111 12

  مسائل تطبيقية االرتباط واالنحدار  25/12/2111 13

  ل تطبيقيةمسائ T-Testاختبار  1/1/2112 14

  امتحان عملي امتحان فصلي 9/1/2112 15

11     

 عطلة نصف السنة

17     

19     

18     

21     

21     

 

 توقيع العميد :      توقيع االستاذ :         
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