
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

  مهدي صالح جاسم :اسم التدريسي 

 
 mahdialjebouri@yahoo.com البريد االلكتروني :

 

 تكنولوجيا منتجات الدواجن اسم المادة : 
      

 / الدراسات األولية الثالثة المرحلة  – الخريفي مقرر الفصل :
 

  تكنولوجيا منتجات الدواجنفي  استعمال االسس العلميةعلى  تدريس وتدريب الطلبة أهداف المادة :

 

تسويق الخزن ووالتركيب الكيميائي والقيمة الغذائية و ال نتاج لالالمبادئ العامة  دراسة التفاصيل األساسية للمادة :
 ولحوم الدواجنلبيض المائدة 

 

 الكتب المنهجية :

  تكنولوجيا منتجات.  1989. اجيحمدي عبد العزيز و سعد عبد الحسين ن، الفياض
ــــ جامعة بغداد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.  الدواجن           . ــ

 . انتاج 2012غالب علوان القيسي . ناجي، سعد عبد الحسين وناديه نايف عبدالهجو و
 . جامعة بغدادوتكنولوجيا لحوم الدواجن . الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة ـــ       

 

 
 

 
 المصادر الخارجية : 

 
 

 

North, M.O. 1994. Commercial Chicken Production Manual . AVI 
           Publishing Company. New York. 

Stadelman,W.J. and Cotterill,O.J. 1995. Egg Science and  
          Technology Food Products Press. United States of  

          America. 
Many other references and article from internet. 
 

 
 تقدير الفصل :

 
 

االختبار 

 الفصلي األول

االختبار 

 الفصلي الثاني

 السعي

 نظري     عملي

 النهائي االمتحان

 نظري     عملي

الدرجة 

 النهائية

  25%       
15% 

40%   20%  

 
  معلومات إضافية :

 س المادة وفق نظام الفصل الواحد تدر

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 اسم الجامعة : ديالى 

 اسم الكلية : الزراعة 
 االنتاج الحيوانياسم القسم : 

 مهدي صالح جاسماسم المحاضر: 
 مساعداللقب العلمي : أستاذ 

 المؤهل العلمي: دكتوراه
 مكان العمل : كلية الزراعة

 للمادةاستمارة الخطة التدريسية 

 جمهورية العراق

 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 

 جهاز اإلشراف و التقويم العلمي
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ األسابيع
  منتجات الدواجنالتعرف على  أهمية منتجات الدواجن   1
  حقول انتاج بيض المائدةزيارة الى احد  واقع انتاج الدواجن في العراق  2
  عرض فلم عن عملية انتاج بيض المائدة تكوين البيضة  3
القياسااات الرارجيااة  قياااج جااودة الباايض   قياسات جودة البيض  4

 للبيضة
 

 قشارةقيااج جاودة البايض   قياساات نوعياة  القيمة الغذائية للبيض  5
  البيضة

 

 بيااضقياج جودة البيض   قياسات نوعياة  انتاج البيض المبرمج  6
 البيضة

 

قياج جودة البيض   قياساات نوعياة اا ار  كيمياء البيض  7
 البيضة

 

عااان بيااااض  ء عملياااة فاااال الاااا اراجااارا يكروبيولوجيا البيضام  8
 البيض 

 

  عرض فلم عن انتاج وتسويق البيض رزن البيض وتسويقه  9
   زيارة الى احد حقول فروج اللحم انواع الطيور الداجنة المستردمة النتاج اللحم  10
  زيارة الحدى مجازر الدواجن عمليات تحضير لحوم الدواجن  11
عاارض فلاام عاان العمليااات التااي تجاارى فااي  ن عمليات تحضير لحوم الدواج  12

 مجازر الدواجن
 

لذبيحااة فااروج لحاام  التاااافي اجااراء عمليااة التركيب الكيميائي للحوم الدواجن  13
  وحساب نسبتها

 

14 
 

 فاااروج لحااامذبيحاااة لاجاااراء عملياااة تقطياااع  نوعية لحوم الدواجن 
 ووزن القطعيات وحساب نسبتها

  

  اجراء عملية التشافي لقطع الذبيحة دواجنالح اظ على نوعية لحوم ال  15
  مراجعة عامة مراجعة عامة  16
     

 

 

 

 

 توقيع االستاذ:                                                              توقيع العميد:

 اسم الجامعة : ديالى 

 اسم الكلية : الزراعة 
 االنتاج الحيوانيلقسم : اسم ا

 مهدي صالح جاسماسم المحاضر: 
 اللقب العلمي : أستاذ مساعد

 المؤهل العلمي: دكتوراه
 مكان العمل : كلية الزراعة

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة

 جمهورية العراق

 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 

 جهاز اإلشراف و التقويم العلمي


