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  ))السنویة أستمارة الخطة التدریسیة (( 
 

  عماد خلف عزيز.د
 :التدریسي اسم  

Emadkhalaf2007@yahoo.com البرید االلكتروني:  

 :اسم المادة  احصـــاء

 :مقررالفصل  الفصل الخريفي

  .تدريس الطالب مادة االحصاء الوصفي والتحليلي تمهيداً لحاجتهم إليها في مناهج الدروس األخرى 
  :ةاھداف الماد  

, اختبار الفرضيات , مقاييس التشتت , مقاييس التوسط أو التمركز , التوزيعات , استعماالت االحصاء 
  .تطبيقات عملية لكل موضوع 

  :ةالتفاصیل االساسیه للماد

  :ةالكتب المنهجی  .خاشع الراوي .تاليف دمبادئ االحصاء      

Principles and Procedures of statistics by : Steel and 
Torne . ةالمصادر الخارجی:  

 االمتحان النهائي

  النهائي
نظــــــري       

 عملي

  السعي
      نظــــــري  

  عملي
  الفصل الدراسي الفصل االول

  االول 15          25     40        20 100%
 الثاني
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  :ةمعلومات اضافی 
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االحصاء/  الدراسي االولالفصل  – جدول الدروس االسبوعي  
 

ةالماده النظری ةیلالماده العم المالحظات  التاریخ 

ع
بو

س
اال

 

 1   استعماالت االحصاء وتقسيماته  تطبيقات 

 2   طبيعة البيانات والمتغيرات  تطبيقات 

  الرموز االحصائية تطبيقات 
3 

 4   التوزيعات التكرارية  تطبيقات 

 5   لتوسطمقاييس التمركز أو ا تطبيقات 

 6   مقاييس التشتت تطبيقات 

 7   توزيع ذي الحدين تطبيقات 

 8  التوزيعات االحتمالية تطبيقات 

 9   التوزيع الطبيعي تطبيقات 

 x2   10اختبار مربع كاي  تطبيقات 

 11  اختبار االستقاللية تطبيقات 

 12   اختبار حسن الموافقة تطبيقات 

 13   تحليل التباين تطبيقات 

 14   اختبار الفرضيات تطبيقات 

 LSD  15اختبار  تطبيقات 

 16   اختبار دنكن تطبيقات 

 عطلة نصف السنة
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  ))أستمارة الخطة التدریسیة السنویة (( 
 

  عماد خلف عزيز.د
 :التدریسي اسم  

Emadkhalaf2007@yahoo.com البرید االلكتروني:  

 :اسم المادة  انتاج واكثار بذور

 :مقررالفصل  ربيعيلالفصل ا

  :ةاھداف الماد  .تدريس وتدريب الطالب على وسائل انتاج وفحص وتصديق وخزن البذور 

  :ةالتفاصیل االساسیه للماد  .البذور المسجلة لإلنبات , تصديق البذور , اكثار البذور , فحص البذور 

  :ةالكتب المنهجی  .طالب احمد عيسى .تاليف داكثار البذور     

  :ةالمصادر الخارجی  .االنترنت 

 االمتحان النهائي

  النهائي
نظــــــري       

 عملي

  السعي
نظــــــري       

  عملي
  الفصل الدراسي الفصل االول

  االول  15          25    40        20 100%
 الثاني

 

  :تقدیرات الفصل

  :ةمعلومات اضافی 
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  اكثار البذور / الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي

 التاريخ الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

وع
سب

 اال

 1   مقدمة عن البذور وأهميتها  تشخيص البذور 

  فحص البذور في العراق وتاريخه عمل مقاطع طولية وعرضية للبذور 
2 

  تكوين البذور وتركيبها وصفاتها أسس أخذ النماذج 
3 

تركيب الكيميائي للبـذرة وعالقتهـا   ال زيارة لمحطة فحص البذور 
 بالحيوية

 
4  

ــة للبـــذور    اختبار نقاوة ونظافة  ــفات الطبيعيـ الصـ
 .والمورفولوجستر التشريحية 

 
5  

  فسيولوجيا البذور اختبارات االنبات 
6  

  7  سكون البذور اختبار حيوية البذور 
  حيوية البذور اختبار المحتوى الرطوبي للبذور 

8  

  االنبات ض والقبول للتصديق معدالت الرف 
9  

  10    منظمات النمو والبذور اختبار الحالة الصحية للبذور 

دراسة الصفات الخارجيـة للبـذور    
  وتسخينها

    انتاج البذور المصدقة
11  

  12    خطوات انتاج البذور  المقارنة بين أوزان البذور 

  13    حقول اكثار البذور واالنتاج  دراسة أغلفة البذور 

  14    التفتيش الحقلي وتنقية الشوائب  حب العيناتس 

    الحصاد والتجفيف والتنقية  أمراض وآفات البذور 
15  

  16    خزن البذور   تشريعات وقوانين الجذر 
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