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اسم المادة

انتاج طيور داجنة

مقرر الفصل

فصلي

اهداف المادة

تعريف الطالب على انتاج الطيور الداجنة في العراق

التفاصيل االساسية للمادة

معرفة اهمية صناعة الدواجن في العراق والعالم واقع تربية الدواجن

الكتب المنهجية

انتاج الطيور الداجنة

Poultry production
المصادر الخارجية

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

الفصل الدراسي

المختبر

%30

%51

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي

اليومية
%1

-

%10
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5112/9/52

اهمية صناعة الدواجن في العراق والعالم واقع
تربية الدواجن

5

5112/11/5

وظائف التكاثرفي الدواجن وتكوين البيضة

3

 5112/11/9الجهاز التناسلي الذكري  ،االنثوي ،
الهرمونات وسيطرتها على تكوين البيضة
 5112/11/11مساكن ومعدات الدواجن العناصر الواجب
توفرها

2

 5112/11/53التفقيس الصناعي في الدجاج  .نبذة تاريخية
عن التفقيس الصناعي

1
7

5112/11/31
5112/11/1

8

5112/11/13

9

5112/11/51

11

5112/11/57

11

5112/15/2

تصنيف الدجاج جغرافيا ً  ،اقتصاديا ً  ،علمياً .
اهم السالالت الهجينية المستعملة في الوقت
الحاضر
فسلجة الدواجن – تشريح الدجاج لمشاهدة
االجهزة الداخلية
التعرف على نظم االدارة  .السجالت
المستخدمة في حقول الدواجن وكيفية ادارتها
الفحوصات الخاصة بنوعية البيضة وتشمل
الفحص الخارجي  ،الفحص الضوئي  ،التعرف
علـــى المحتويات الداخلية للبيضة
تصميم وانشاء حقول الدواجن وتشمل –
االسس العامة فـــي تصميم حقول الدواجن
القاعات المغلقة والمفتوحة وشروطها
ومواصفاتها
التفقيس وادارة المفاقس
تقسيم المفقسات وانواعها  ،اعداد المفقسة
وتهيئتها وتشغيلها
فرز البيض الصالح للتفقيس  ،مالحظة االجنة
الميتة مع معرفة سبب الهالك
االعداد للحضانة والرعاية – انواع الحاضنات
وتشغيلها
رعاية الدجاج البياض وطرق التربية المختلفة .
تمييز الدجاج العالي االنتاج
رعاية فروج اللحم – تهيئة حظائر فروج اللحم

15

5112/15/11

13

5112/15/18

12
12

 5112/15/52تربية الـوز وانواعه
 5112/1/8تربية الدواجن كعمل تجاري  ،انشاء الحقل ،
رأس المال المستثمر

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

المادة العلمية

2

المالحظات

صفة الخصب والفقس في الدجاج
الحضانة  ،طرق الحضانة  ،متطلبات الحضانة
 ،مشاكل الحضانة
انتاج البيض  ،سالالت انتاج البيض  ،نظم
تربية الدجاج البياض
انتاج البيض  ،الطرق المتبعة لحساب انتاج
البيض
تربية فروج اللحم  .سالالت فروج اللحم ،
طرق تربية فروج اللحم
اقتصاديات وتسويق وانتاج اللحم  .تسويق
البيض  ،تسويق فروج اللحم
تحضير وتسويق لحوم الدواجن – تسويق
تربية الدجاج الرومي – اهمية الرومي ،
الدجاج الحي  .تشغيل المجزرة
متطلبات التربية
تربية البط والوز  ،وانواعها وطرق تربيتها ،
تربية البط  ،انواع البط وطرق تربيته
تربية الديك الرومي
التخلص واالستفادة من مخلفات الدواجن
زيارة الحد مشاريع الدواجن

امتحان نهاية الفصل
توقيع االستاذ :

توقيع العميد :

