
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 عباس سالم حسن االسم
 abbassalim@yahoo.com البريد االلكتروني

 امراض دواجن اسم المادة
 فصلي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 تعريف الطالب على امراض الدواجن

 التفاصيل االساسية للمادة
 

امراض الدواجن حسب المسبب المرضي والتطرق الى اهم امراض  معرفة
النقص الغذائي وطرق الوقاية منها وخاصة االمراض التي تسببها نقص 

   الفيتامينات واالمالح
 

 الكتب المنهجية
 

 امراض الدواجن
 

 
 المصادر الخارجية

 

Poultry diseases 

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

03% 51% 1% - 13% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

 المسبب المرضيتصنيف امراض الدواجن حسب  52/9/5112 1

والتطرق الى اهم امراض النقص الغذائي وطرق الوقاية 

منها وخاصة االمراض التي تسببها نقص الفيتامينات 

 واالمالح

تشريح الدواجن والتعرف على مختلف اجزاء جسم 

الطير وفحص االجهزة المختلفة ) الهضمي ، التنفسـي ، 

 البولي ، التناسلــي (

 

لبكتيرية مثل االسهال ، الباراتيفوئيد ، كوليرا االمراض ا 5/11/5112 5

   الطيور

التعرف على التغيرات المرضية واالفات التي تحدثها 

االمراض المختلفة وكيفية تشخيص الحاالت المرضية 

 وفقاً للصفة التشريحية ) السالمونيال والكوليرا ( 

 

تشخيص وعالج االمراض التالية : زكام الطيور المعدي  9/11/5112 3

( ، اشيرشيا القولون . كيفية  .C.R.D،المايكوبالزما ) 

 الحد من انتشار هذه االمراض 

اهم االعراض المرضية التي تحدث في االمراض التالية 

 ) المايكوبالزما ، الزكام المعدي (
 

انتقالها ، اعراضها تشخيصها االمراض الفيروسية ، طرق  11/11/5112 2

، الحد من انتشارها مثل) النيوكاسل ، التهاب الشعـب 

 الهوائيــة (

كيفية ظهور مرض النيوكاسل وطرق انتقال المسبب 

المرضي واهم االعراض وكيفية تشخيص حاالت 

 المرض والحد من انتشاره والتأكيد على اللقاح المستخدم 

 

مراض التالية : الكمبورو، الميرك ، تشخيص وعالج اال 53/11/5112 2

 التهاب الحنجرة والقصبات 

اهم الطرق المستخدمة فـي تشخيص وعالج االمراض 

التالية : التهاب الحنجرة ، الجدري ، الميرك ، الكمبورو 

 وطرق السيطرة عليها 

 

التعرف علـى االمراض الفطريـة ، كيفية تشخيصهـا  31/11/5112 1

السيطرة عليهـا مثـل ) االبرجيلوس ، وعالجهـا وطرق 

 المونيليـا (

اهم االمراض الفطرية وكيفية انتقالها وتشخيصها 

 وعالجها 
 

التعرف على اهم االمراض التي تسببها الطفيليات الداخلية  1/11/5112 7

وطـرق انتشارها وكيفيـة الحـد منها مثل ) الكوكسيديا ، 

 الديدان الشريطيـة (

الطفيلية وكيفية تشخيصها وعالجها والحد من االمراض 

انتشارها والتركيز على مرض الكوكسيديا واهميته 

 االقتصادية

 

التعرف على اهم االمراض التي تسببها الطفيليات  13/11/5112 8

 الخارجية وكيفية تشخيصها مثل الحلم والقمل

االمراض الطفيلية الخارجية وتشخيصها وعالجها والحد 

 من انتشارها 
 

اهم امراض التمثيل الغذائي وكيفية تشخيصها وعالجها  51/11/5112 9

والحد من انتشارها ) النقرس ، انزالق الوتر ، تدهن الكبد 

 ، شلل االقفاص ( 

امراض النقص الغذائي ، اهميتها ، تشخيصها وعالجها 

على اهم االمراض التي تسببها نقص  مع التركيز

 االمالح والفيتامينات 

 

االمراض الناتجة عن اخطاء التربية واسبابها والحد من  57/11/5112 11

 انتشارها ) االفتراس ، الميل الى الرقاد (

البرنامج الوقائي وكيفية تطبيقه والبرنامج الزمني 

 العطاء االدوية واللقاحات لمنع حدوث المرض 
 

التطهير والمطهرات المستخدمة في حقول الدواجن وكيفية  2/15/5112 11

اختيار المطهر المناسب واستخدام طرق التطهير ) 

 الفورماليـن والبرمنكنـات (

التطهير والمطهرات المستخدمة في الدواجن وكيفية 

اختيار المطهر المناسب واعداد حقول الدواجن قبل 

 استقبال وجبات جديدة 

 

البرامج الوقائية المستخدمة في الدواجن للحد من انتشار  11/15/5112 15

االمراض وكيفية اجراء اللقاحات المستخدمة ومواعيد 

 اعطاء االدوية

اهم االمراض الشائعة نتيجة اخطاء التربية وكيفية 

 تشخيصها
 

اهم االدوية المستخدمة في الدواجن وطرق اعطاءها للحد  18/15/5112 13

 من انتشار االمراض وكيفية اضافتها 

اسباب هالك الدواجن وكيفية اجراء تشريح للحاالت 

ومعرفة االسباب التي ادت الى الهالكات وهل هي 

 مرضية أم غير مرضيـة

 

: تشخيص وعالج وطرق الوقاية مـن االمراض التالية  52/15/5112 12

التهاب المفاصل الفيروسي ، التهاب الدماغ ، التهاب 

 االمعاء النزفي 

اهم اللقاحات المستخدمة في الدواجن في العراق وكيفية 

اعطاءها مثل النيوكاسل ولقاح جدري الدجاج والميرك 

 ولقاح الكمبورو 

 

علمية الحـد حقول الدواجن في المنطقة للتعرف زيارة  زيـارة علميـة الـى احـد حقـول الدواجـن فـي المنطقـة 8/1/5112 12

 على اهم االمراض الموجودة فيه
 

 امتحان نهاية الفصل
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