
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 د. موسى امين حسن  االسم
 mosaameen@yahoo.com البريد االلكتروني

 تغذية طيور داجنة اسم المادة
 فصلي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 الطيور الداجنة تغذيةتعريف الطالب على 

 االساسية للمادة التفاصيل
 

مفهوم التغذيه ، العناصر الغذائيه االساسيه التي تحتاجها الطيور معرفة 
 ووظائفها

 
 الكتب المنهجية

 

 الطيور الداجنة تغذية
 

 
 المصادر الخارجية

 

Poultry nutrition 

 
 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
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

مفهوم التغذيه ، العناصر الغذائيه االساسيه التي  42/9/4112 1

 تحتاجها الطيور ووظائفها

طبيعة المواد العلفية المستخدمة في تغذية الدواجن 

مواصفاتها ، محددات استخدامها تصنيف المواد 

 العلفيـة

 

حساب االحتياجات الغذائيه للطاقة ) الفروج اللحم  مفهوم الطاقة ، المصادر الرئيسيه للطاقه 1/11/4112 4

 والدجاج البياض (
 

والكربوهيدرات ، هضم وامتصاص الدهون  8/11/4112 3

العالقه بين الطاقة وكثافة العلف ، العوامل 

 المؤثرة على احتياجات الطاقة

امثلة تطبيقية احتياجات الدواجن من الطاقة وحساب 

حسابات االحتياجات  –الطاقة الصافية االساس 

الغذائيه من البروتين لفروج اللحم والدجاج البياض 

 ة من البروتينامثلة تطبيقية لحساب الدجاج اليومي

 

اعراض نقص وزيادة الطاقة في عالئق الدواجن  11/11/4112 2

، احتياجات فروج اللحم والدجاج البياض من 

 الطاقة خالل مراحل العمر المختلفة

حسابات النسبة الهضمية للبروتين ، والعالقة بينهما 

البروتين المتبقي  –وبين النسبة الهضمية للبروتين 

القيمة البايولوجية للبروتين ، القيمة في الجسم ، 

الصافية للبروتين والعالقة بينهما وبين النسبة 

 الهضمية

 

احتياجات الدواجن من البروتين واالحماض  44/11/4112 1

االمينيه االساسيه اعراض نقص وزيادة البروتين 

 في عالئق الدواجن

حساب كفاءة التحويل الغذائي للطيور ونسبة 

 التصافي 
 

العوامل المؤثرة على احتياجات الدواجن من  49/11/4112 6

 البروتين

حساب احتياجات الطاقة والبروتين للدجاج الرمي 

 امثلة تطبيقية –
 

اختيار المواد  –تكوين وخلط عالئق الدواجن  نسبة الطاقه الى البروتيـــن 1/11/4112 7

تحديد مستوى العناصر الغذائيه  –العلفيه االولية 

 العليقـةفي 

 

االحتياجات الغذائيه من الفيتامينات والعناصر  14/11/4112 8

 الالعضوية والعوامل المؤثرة عليها

حسابات تطبيقية لقياس سرعة النمو ، الطرق 

 المستعملة في قياس سرعة النمو للدجاج 
 

االضافات الغذائيه وغير الغذائيه في عالئق  19/11/4112 9

 الدواجن

  الدواجن من العلفحساب احتياجات 

،   عالقة التغذية بنوعية البيضة ، نوعية القشرة 46/11/4112 11

نوعية البياض البيضة ، القيمة الغذائيه للبيض ، 

نوعية الصفار ولونه ، التغذية وحجم وانتاج 

 البيض

التعرف على اعراض النقص الغذائي للطيور 

وكيفية معالجتها ، تقييم جودة العلف وخلوه من 

 السموم والفطريات ووسائل خزنه

 

التقنين الغذائي للدواجن ، الطرق المستخدمة في  3/14/4112 11

 تقنين العلف . اشكال العلف المقدم للدواجن

  امثلة تطبيقية لحساب كلف العلف للطيور

االحتياجات  –تغذية وعالئق الدجاج الرومي  11/14/4112 14

 الغذائيه خالل فترة التربيه

بعض المواد من البدائل العلفية وكيفية معاملتها عند 

 ادخالها في العالئق 
 

االعالف التقليدية ، المستخدمة في عالئق  17/14/4112 13

 الدواجن ) البدائل العلفيه (

طبيعة المواد العلفية المستخدمة في تغذية الدواجن 

مواصفاتها ، محددات استخدامها تصنيف المواد 

 العلفيـة

 

االعالف التقليدية ، المستخدمة في عالئق  42/14/4112 12

 الدواجن ) البدائل العلفيه (

حساب االحتياجات الغذائيه للطاقة ) الفروج اللحم 

 والدجاج البياض (
 

االمراض والعادات السيئة الناتجة عن النقص  31/14/4111 11

 الغذائي

ة وحساب امثلة تطبيقية احتياجات الدواجن من الطاق

 الطاقة الصافية االساس 
 

 امتحان نهاية الفصل

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
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