
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 د. علي حسين خليل  االسم
 Alialhilali@yahoo.com البريد االلكتروني

 تربية وتحسين دواجن اسم المادة
 فصلي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 الداجنةتربية وتحسين الطيور تعريف الطالب على 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

تطور علم تربية وتحسين دواجن، تكوين السالالت، المبادئ العامة معرفة 
 في الوراثة

 
 الكتب المنهجية

 

 تربية وتحسين الطيور الداجنة
 

 
 المصادر الخارجية

 

Poultry breeding 

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

30% 51% 1% - 10% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 المثنى الجامعة :
 الزراعة الكلية :

 الثروة الحيوانية القســم :
 الرابعة المرحلة :

 د. علي حسين خليل اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد اللقب العلمي :

 الدكتوراه المؤهل العلمي :

 / جامعة المثنىالطب البيطريكلية  مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

تكوين تطور علم تربية وتحسين دواجن،  32/9/3112 1

 السالالت، المبادئ العامة في الوراثة
  تطبيقات عملية على الجزء النظري

الصفات المرتبطة بالجنس، الوراثة الكمية )  21/9/3112 3

تأثير الجينات المميتة وشبه المميتة، وراثة 

الجلد، صفات الريش، شكل العرف واالرجل 

 المشوهة(

  تطبيقات عملية على الجزء النظري

التباين المظهري والتباين الوراثي، المكافئ  7/11/3112 2

 الوراثي والصفات المختلفة
  تطبيقات عملية على الجزء النظري

االرتباط المظهري واالرتباط الوراثي  12/11/3112 2

 وطرق تقديره
  تطبيقات عملية على الجزء النظري

االنتخاب ) تعريفه، االنتخاب لصفة واحدة،  31/11/3112 5

االنتخاب لعدة صفات، العوامل التي تؤثر 

 على كفاءة االنتخاب في الطيور الداجنة(

  تطبيقات عملية على الجزء النظري

نظم التربية الداخلية واستعماالتها في تربية  32/11/3112 6

الطيور الداجنة، معامل التربية الداخلية 

 وتقديره، معامل القرابة وتقديره

  الجزء النظريتطبيقات عملية على 

قوة الهجين، النظريات المختلفة لتفسير  2/11/3112 7

ظاهرة قوة الهجين، االستفادة من قوة الهجين 

 في تربية الطيور الداجنة، 

  تطبيقات عملية على الجزء النظري

وراثة الصفات ذات االهمية االقتصادية في  11/11/3112 2

 دجاج البيض
  النظريتطبيقات عملية على الجزء 

وراثة الصفات ذات االهمية االقتصادية في  12/11/3112 9

 دجاج اللحم
  تطبيقات عملية على الجزء النظري

  تطبيقات عملية على الجزء النظري وزن الجسم والصفات المرتبطة به 35/11/3112 11
  النظريتطبيقات عملية على الجزء  سرعة النمو وطرق قياس سرعة النمو 3/13/3112 11
  تطبيقات عملية على الجزء النظري القابلية على الحياة ومقاومة االمراض 9/13/3112 13
وراثة الصفات التناسلية في الطيور الداجنة،  16/13/3112 12

 الخصوبة، الفقس، العوامل التي تؤثر عليها
  تطبيقات عملية على الجزء النظري

تخطيط برامج التربية النتاج هجن جديدة  32/13/3112 12

 النتاج البيض 
  تطبيقات عملية على الجزء النظري

تخطيط برامج التربية النتاج هجن جديدة  21/13/3115 15

 النتاج اللحم
  تطبيقات عملية على الجزء النظري

 امتحان نهاية الفصل

 

 توقيع العميد :                                            توقيع االستاذ :          

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
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