
  االنتاج الحيواني  
  الفصل االول                                           المرحلة الرابعة     

  
  داجنةغذية طيور ت  المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40   )اسبوع/  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

الغذائية االساسية ووظائفها في  العناصر   1
  تغذية الدواجن.

  نظرة عامة في الجهاز الهضمي للدواجن.   

    الهضم واالمتصاص في الدواجن.     2
  صفات الجهاز الهضمي-  الطاقة  3
    البروتين   4
  اجزاء الجهاز الهضمي.   -العناصر المعدنية:   5
الفيتامينات والحوامض الدهنية االساسية    6

  والكولين   
  

المواد العلفية غير التقليدية في تغذية    7
  الدواجن  

  تشريح الجهاز الهضمي. 

    احتياجات الطيور للماء    8
القياس النوعي للقيمة الغذائية في عالئق   9

  الدواجن. 
  المواد العلفية المستخدمة في تغذية الدواجن.  

    - االضافات غير الغذائية:  10
  تركيب عالئق الدواجن وموازنتها     المضادات الحيوية.  11
    مضادات الكوكسيديا.  12
  المعادالت العلفية  مضادات التزنخ.  13
    التغذية وعالقتها بالفقس   14
  تجربة حقلية غذائية واعداد تقرير بالنتائج   التغذية وعالقتها بنوعية االنتاج  -  15

  
  االنتاج الحيواني  

  الفصل االول                                           المرحلة الرابعة     

  
  تربية وتحسين طيور داجنة  المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40   )اسبوع/  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

  اصل وتكوين السالالت  تطورعلم تربية وتحسين الدواجن   1
  الجينات السائدة والمتنحية   الخارطة الجينية والكروموسومات  2
  المندليةتطبيقات رياضية على الوراثة   الوراثة المندلية والنسب واالراء المعدلة  3
4      
  التجنيس الذاتي والصفات المرتبطة بالجنس   الجينات المميتة وشبه المميتة  5
شكل  -صفات الريش - وراثة لون الجلد  6

  الريش
  امثلة على صفات وشكل الريش

7      



  قوة الهجين  االرجل المشوهة - وراثة شكل العرف  8
  )1امتحان عملي (  )1امتحان فصلي (  9

  نظم التربية المختلفة  لون قشرة البيضة - العرفوراثة شكل   10
11      
  امثلة تطبيقية على التباين  التباين المظهري والوراثي   12
  امثلة تطبيقية على المكافئ الوراثي  المكافئ الوراثي وطرق تقديره  13
  نظم التربية المختلفة  االنتخاب   14
  )2امتحان عملي(  )2امتحان فصلي (  15

  

  االنتاج الحيواني  
  الفصل االول                                           المرحلة الرابعة     

  
  انتاج اغنام وماعز  المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40   )اسبوع/  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

  الفرق بين السالالت  مصطلحات االغنامبعض   1
  تقدير العمر–تقليم االظالف   مقدمة عن انتاج االغنام والماعز   2
  بتر الذيل –الخصي –الترقيم الوزن   سالالت االغنام والماعز  3
4      
  االستعداد لموسم التلقيح  اصل واستئناس االغنام والماعز  5
  الوالدة وتجهيزاتها  والماعزالتناسل والخصب في االغنام   6
7      
  الفطام  تاسيس وادارة قطيع االغنام   8
  التعرف على االجهزة التناسلية   طرق تربية االغنام  9

  الحلب وتركيب الضرع   تغذية االغنام   10
11      
  السجالت  انتاج الحليب    12
  المساكن   النمو والتطور   13
  الصوفجز   وراثة وتحسين االغنام والماعز  14
  التغطيس   مستقبل صناعة االغنام والماعز  15

  

 

  االنتاج الحيواني  
  الفصل االول                                           المرحلة الرابعة     

  
  انتاج لحوم   المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40   )اسبوع/  ساعة3(      العملي



  
        العملي       النظري  االسبوع

  المساكن   اهمية اللحوم   1
  السجالت  النظرة الغذائية واالقتصادية  2
  العمليات الحقلية   انواع اللحوم   3
4      
  التحكيم   صفات ماشية اللحم  5
  التدريج  انواع ماشية اللحم  6
7      
  المظهر الخارجي   التقسيم الجغرافي للماشية  8
  الذبح  الحيوانات الحية والذبائح   9

  تقطيع الذبائح   العوامل التي تؤثر على انتاجية اللحم  10
  المجازر  التغذية    11
  فحص الذبائح  النمو والتطور   12
  القياسات  التسمين  13
  زيارة ميدانية   نسبة التصافي  14
  امتحان  امتحان  15

  

  

 

  االنتاج الحيواني  
  الفصل االول                                           المرحلة الرابعة     

  
  داجنةإدارة وانتاج طيور   المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40   )اسبوع/  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

وأنواعها ومساكن مزارع الدواجن     1
  الدواجن . 

  .مساكن الدواجن وانواعها

االدوات واللوازم المستخدمة في مساكن      2
  الدواجن. 

 .الحرارة داخل مساكن الدواجن  

  التهوية داخل مساكن الدواجن  ادارة االفراخ خالل فترة الحضانة والنمو.   3
 .الدواجناالضاءة داخل مساكن .  ادارة قطيع الدجاج البياض.  4

  .الرطوبة داخل مساكن الدواجن  ادارة فروج اللحم.  5
ادارة قطعان االمهات المنتجة لفروج    6

  اللحم.
  .تنظيف وغسل وتعقيم حظائر الدواجن

مقاييس االنتاج وطرق حساب الكلف   7
  االقتصادية لحقول الدجاج  

  .ادارة االفراخ

  .البيض، جمع البيض ادارة فروج   تسويق منتجات الدواجن:   8
  .تنظيف البيض وتدريجه  ادارة المفاقس .   9

  اسباب كسر البيض وطرق السيطرة  السجالت.  10
  .ادارة قطيع االمهاتاالساسيات العامة لتنظيم االنتاج في حقول    11



  الدجاج البياض.
االساسيات العامة لتنظيم االنتاج في         12

  حقول فروج اللحم.
  .التعليمات التي تجري داخل الحقل

  مقارنة كمية الماء الالزمة لتربة رملية وأخرى مزيجية  الزراعة دالئل  13
زيارة لحقل مزروع بنبات بقولي لالطالع على حجم وعدد    التربة  احياء  14

  البكتريا المثبتة للنيتروجين  
15      

  

  االنتاج الحيواني  
  الفصل االول                                           المرحلة الرابعة     

  
 مشروع بحث    المادة

  1.5 الوحدات عدد
  ٪  100  )اسبوع/  ساعة3(     النظري

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  االنتاج الحيواني  
  الفصل االول                                           المرحلة الرابعة     

  علم الحياة الجزيئي  المادة
  3.5 الوحدات عدد

  ٪ 60  )اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40   )اسبوع/  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

  مخطط- االطوار  –انقسامات الخلية   وظائف مكونات الخلية  -الخلية الحيوانية  1
أنواع –مفهوم علم االحياء الجزيئي   2

  الجزيئات في الخلية
  انواع الكروموسومات وتحضيرها

تركيب الحلزون  - DNAالبناء الجزيئي للـ  3
  المزدوج وفق واتسن وكريك 

شكل توضيحي للحامض   - DNAعملية استخالص وتنقية الـ 
  ومفهوم النيوكليوتيد والشفرة.  DNAالنووي الـ 

4      
  التضاعف واالنقسام   الوسيلة المعتمدةلدراسة الخاليا واالنسجة   5
كيف - طرق مراقبة سلوك الخاليا واالنسجة  6

يستعمل مجهر التداخل الضوئي في 
تتعلق بمدى تركيز الحصول على معلومات 

  المواد في الخلية 

  االستنساخ والترجمة –عملية تكوين البروتين في الخلية  

7      
  )1امتحان عملي (  عملية تكوين البروتين في الخلية   8
  عن بقية مكونات الخلية DNAفصل الـ   1 شهري امتحان  9

 - تنظيم الفعاليات الجينية داخل الخلية  10
  التعبيرالجيني 

  DNAتصنيع الـ 

11      
  تقدي نقاوة االحماض النووية طيفيا  عن بقية مكونات الخلية DNAفصل الـ  12
  الصبغين الجنسي  DNAوضعيات الـ   13
  )2امتحان عملي (  تقدير نقاوة االحماض النووية طيفيا  14
  البصمة الوراثية   2 شهري امتحان  15

  
 

  االنتاج الحيواني  
  الفصل الثاني                                           المرحلة الرابعة     

  
  امراض دواجن  المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40   )اسبوع/  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

1      
2      
3      
4      
5      



6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      

 

  االنتاج الحيواني  
  الفصل الثاني                                           المرحلة الرابعة     

  
  علم اللحوم   المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40   )اسبوع/  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      

 

 

  االنتاج الحيواني  
  الفصل الثاني                                           المرحلة الرابعة     

  
  انتاج ابقار الحليب   المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )اسبوع/  ساعة2(     النظري



  ٪ 40   )اسبوع/  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      

 

 

  االنتاج الحيواني  
  الفصل الثاني                                           المرحلة الرابعة     

  
  إنتاج جاموس  المادة

  2 الوحدات عدد
  ٪  100  )اسبوع/  ساعة2(     النظري

  
       النظري  االسبوع

  تقسيم الحاموس  1
  الجاموسمميزات   2
  التناسل في الجاموس  3
4    
  انتاج الحليب   5
  مميزات حليب الحاموس  6
7    
  انتاج لحوم الحاموس  8
  الجاموس والعمل   9

   تغذية الجاموس  10
  رعاية الجاموس   11
  الجاموس العراقي  12
  اقسام الجاموس العراقي  13
  صعوبات تربية الجاموس  14
  امتحان  15

 



 

 

 

 

  االنتاج الحيواني  
  الفصل الثاني                                           المرحلة الرابعة     

  
  إدارة مراعي   المادة

  3.5 الوحدات عدد
  ٪ 60  )اسبوع/  ساعة2(     النظري
  ٪ 40   )اسبوع/  ساعة3(      العملي

  
        العملي       النظري  االسبوع

 مصطلحات مهمة في المراعي  المراعي مصطلحات مهمة في   1
فوائد المراعي الطبيعية وعالقته علم ادارة   2

المراعي الطبيعية بالعلوم االخرى
فوائد المراعي الطبيعية وعالقته علم ادارة المراعي الطبيعية  
بالعلوم االخرى

3    

العوامل التي تأثر على استغالل المراعي   4
 الطبيعية 

 تأثر على استغالل المراعي الطبيعية العوامل التي 

5    

 انواع المراعي الطبيعة في العالم   انواع المراعي الطبيعة في العالم    6
 الموقع الرعوية في العراق الموقع الرعوية في العراق  7
 امتحان النظري امتحان النظري  8
 استغالل المراعي الطبيعية  استغالل المراعي الطبيعية   9

 حال المراعي واتجاه الحال  المراعي واتجاه الحال حال   10
 النباتات الضارة في المراعي النباتات الضارة في المراعي  11
12    

 تدهور المراعي واعادة التكسية  تدهور المراعي واعادة التكسية   13
14    

 امتحان نظري امتحان نظري  15

 

 

 

 

 

  االنتاج الحيواني  
  الفصل الثاني                                           المرحلة الرابعة     

  
 حلقات دراسية   المادة



  1 الوحدات عدد
  ٪  100  )اسبوع/  ساعة1(     النظري

 

  االنتاج الحيواني  
  الفصل الثاني                                           المرحلة الرابعة     

  
 مشروع بحث    المادة

  1.5 الوحدات عدد
  ٪ 100   )اسبوع/  ساعة3(      العملي

 


