
 -:السٌفً الخاص بالتدرٌسً ثامر حسٌن جابر

                                                                                       Thamir Hussien Jaberثامر حسٌن جابر   -1

 الشهادة ماجستٌر -2

   2005تارٌخ الحصول على الشهاة   -3

 2005,مدرس2002مدرس مساعد -4

 مدرساللقب العلمً /  -5

 محاصٌل حقلٌةاألختصاص العام / -6

 أكثار وتحسٌن النباتاألختصاص الدقٌق/ -7

 رئٌس قسم تقنٌات األنتاج النباتٌةالمنصب الحالً/  -8

 -البحوث:

 0ول الحنطةتأثٌر ملوحة التربة ونسٌجتها على النسبة المؤٌة للرطوبةعند نقطة الذبول والماء الجاهز لمحص -1

 0المودٌل الرٌاضً لعالقة ملوحة التربة بمقدار الماء الجاهز -2

 0تأثٌر نقع حبوب الشعٌر بتراكٌز مختلفة من حامض أستٌل ساسالٌك على األصابة بمرض التفحم السائب -3

ً صفات النمو والحاصل ومكوناتة والحاصل الباٌولوجً للرز صنف عنبر)  -4 (ضمن ظروف المنطقة 33تأثٌر فترات الري ف

 0الجنوبٌة

5- Significance of crop yield wnen salinity coexistence principle be applied in many levels of soil 

salinity                                                                                                                                                                 

6- Math amatical model for pelation of wheat and Barley Yield and Salinity Thi-Qar Governorate 

Soils,Iraq                                                                                                                                                              

 0مقارنة تأثٌر خفض درجة تفاعل مٌاة الري بحامض الكبرٌتٌك وحامض الخلٌك على انتاج البطاطا -7

فً منطقة الشطرة  Jatropha curcac Lنوع الوسط ومادة التغطٌة فً أنبات البذور ونمو البادرات لنبات الجاتروفا تأثٌر  -8

ً العراق   0جنوب

 خلٌل فرج جبر ,ثامر حسٌن جابر,معمرعبدالمهدي سلمان                    

 العراق –المعهد التقنً /الشطرة/ذي قار                               

   Cartharanthus roseus (Vinca rosea)تأثٌر بعض منظمات النمو وتركٌزها على نمو شتالت الونكا)عٌن البزون( -9

 خلٌل فرج جبر                                           ثامر حسٌن جابر                    

 شطرة المعهد التقنً / الجامعة التقنٌة الحنوبٌة                                      



 

 0تأثٌر رش بعض منظمات النمو وتركٌزها على النمو شتالت الونكا -11

 0تأثٌر تبخر مٌاه الري المنبثقة من أنظمة الري بالرش على تغٌٌر نوعٌة مٌاه الري وملوحة التربة -12

 0عامل تصحٌح قراءة المكثاف وفقا لدرجات الحرارة عند التحلٌل المٌكانٌكً لنسجة التربة  أقتراح -13

 0 (MOringa oleifera Lamدراسة تأثٌر السماد الناٌتروجٌنً وأوساط النمو فً نمو شتالت المورنٌكا) -14

ً انبات البذور ونمو البادرات لنبات  -15 فً منطقة الشطرة  Jatropha curcasLالجاتروفا تأثٌر نوع الوسط ومادة التغطٌة ف

ً العراق  0جنوب

 -المواد الدراسٌة المكلف بها:

 0أساسٌات التربة لطلبة المرحلة األولى لقسم تقنٌات المكننة الزراعٌة -1

 0مادة األنتاج النباتً لطلبة المرحلة األولى لقسم تقنٌات المكننة الزراعٌة -2

 0أحصاء وتخطٌط تجارب  -3

 -ردات مادة أساسٌات التربة:مف

 0القٌمه التطبٌقٌة -تعرٌفة وفروعه -األسبوع األول : علم التربة

 0األسبوع الثانً : الصخور المكونة للمادة األم

 0الكثافة الظاهرٌة –األسبوع الثالث: دراسة للصفات الفٌزٌاوٌة للتربة 

 0األسبوع الرابع : الكثافة الحقٌقٌة

 0مسامٌة التربةاألسبوع الخامس : 

 0األسبوع السادس : قوام التربة)النسجة(

 0حرارة التربة –األسبوع السابع : ماء التربة 

 0األسبوع الثامن : هواء التربة

 0األسبوع التاسع : ملوحة التربة

 0تسمٌد التربة –األسبوع العاشر : خصوبة التربة 

 0األسبوع الحادي عشر: المادة العضوٌة فً التربة

 0لوجٌة للتربةع الثانً عشر: الدالئل المورفراألسبو

 0األسبوع الثالث عشر: تماٌز طبقاتها وتكوٌن مقد التربة وتطوٌرة

 0األسبوع الرابع عشر: دراسة لون التربة



 0األسبوع الخامس عشر : التصنٌف العام للتربة

 -مفردات مادة األنتاج النباتً :

 0المحاصٌل الحقلٌةاألسبوع األول: المحصول الحقلً وتقسٌم 

 0التعدٌل –التسوٌة  –التنعٌم  –وقت أجرائها  -أهمٌتها –األسبوع الثانً : عملٌات خدمة التربة/الحراثة 

 0المكافحة –الري  -التسمٌد –الخف  –الترقٌع والتعشٌب  –األسبوع الثالث : طرق زراعة المحاصٌل 

 0الشعٌر-الحنطة –األسبوع الرابع: محاصٌل الحبوب 

                                                                       0الرز   –ا لذرة الصفراء –األسبوع الخامس : محاصٌل الحبوب 

 

 0البرسٌم  –الجت –األسبوع السابع : المحاصٌل البقولٌة 

 0الباقالء العدس –األسبوع الثامن : المحاصٌل البقولٌة 

 0العوامل البٌئٌة وعوامل التربة على أنتاج الحاصالت البستانٌة  األسبوع التاسع : تأثٌر

 0التكاث الالجنسً  -2التكاثر الجنسً  -1طرق أكثار نبات البستنة وتشمل األسبوع العاشر: 

 0تأثٌر الشتل على نمو النباتات –فوائد الشتل  –األسبوع الحادي عشر: الشتل وأنتاج الشتالت 

 0أنشاء بساتٌن الفاكهةاألسبوع الثانً عشر : 

 0األسبوع الثالث عشر : تربٌة وتقلٌم أشجار الفاكهة

 0األسبوع الرابع عشر: أنتاج الحمضٌات 

 0األسبوع الخامس : القواعد األساسٌة فً تخطٌط الحدائق والمتنزهات

 

 -مفردات مادة أحصاء وتخطٌط تجارب:

 

 فاهٌم)المجتمع,البٌئة,المتغٌر,المشاهدة,البٌانات, العٌنة,أنواع العٌنات(األسبوع األول : نبذة تأرٌخٌة عن األحصاء ,تعارٌف وم

 0األسبوع الثانً : طرق جمع البٌانات ,عرض البٌانات ,العرض الجدولً,العرض البٌانً 

 0س النزعة المركزٌة : الوسٌط ,المنوال,المتوسط الحسابًٌاألسبوع الثالث: مقاٌ

 0المدى,التباٌن,األنحراف المعٌاريمقاٌٌس التشتت: األسبوع الرابع : 

 0مقاٌٌس التشتت األنحراف المتوسط ,الخطأالمعٌاري , معامل األختالفاألسبوع الخامس : 

 0األسبوع السادس: األرتباط الخطً البسٌط



 0األسبوع السابع: األنحدار الخطً البسٌط

 0مستلزمات البحث العلمً وأهدافةاألسبوع الثامن : تخطٌط التجارب الزراعٌة , البحث العلمً , 

 0للتجارب الزراعٌة ,الخطأ فً التجارب الزراعٌة األسبوع التاسع : أنواع التجارب الزراعٌة , المتطلبات األنسانٌة

 0الفكرة األساسٌة لتحلٌل التباٌن , أستخدام تحلٌل التباٌن مع تصامٌم التجارب 0األسبوع العاشر: تحلٌل التباٌن

 0ي عشر : أنواع التصامٌم التجربٌة , أختٌار التصمٌم المناسب , تصمٌم التام التعشٌةاألسبوع الحاد

 0األسبوع الثانً :تصمٌم التام التعشٌة فً حالة عدم تساوي التكرار

 0األسبوع الثالث عشر : تصمٌم القطاعات الكاملة المعشاة

ً تصمٌم القطاعات  0الكاملة المعشاة األسبوع الرابع عشر : تقدٌر القٌمة المفقودة ف

 0األسبوع الخامس عشر: تصمٌم المربع الالتٌنً 

 

 

 


