
عدد الوحدات

عملًنظري

:السنة الدراسٌة األولى -11اللغة اإلنكلٌزٌةالفصل األول

14عدد الوحدات  : (الخرٌفً)الفصل الدراسً األول 323التحلٌل اإلحصائً باستخدام الحاسب اآللً(الخرٌفً)

جمٌع المواد إجبارٌة-11طرائق البحث العلمً

323تصمٌم وتحلٌل تجارب متقدم

323التحلٌل اآللً

323كٌمٌاء حٌوٌة متقدم

-1-حلقة دراسٌة

12عدد الوحدات  : (الربٌعً)الفصل الدراسً الثانً 323تربٌة وتحسٌن حٌوان متقدمالفصل الثانً

323تربٌة وتحسٌن دواجن متقدم(الربٌعً)
تغذٌة و فسلجة و  )تشمل مادتٌن من هذه المواد : متطلبات القسم - 1

وتكون إجبارٌة(  وحدات لكل مقرر3 )(تربٌة وتحسٌن

( وحدات لكل مقرر3)مادتٌن اختٌارٌة - 3232فسلجة حٌوان متقدم

(بدون وحدات)حلقة دراسٌة - 3 323فسلجة دواجن متقدم

 وحدة26مجموع الوحدات للمقررات الدراسٌة للفصلٌن 323تغذٌة حٌوان متقدم

2323تغذٌة دواجن متقدم 

:السنة الدراسٌة الثانٌة323تربٌة وإنتاج اسماك متقدم

 وحدة10وحدات بحث رسالة 323تغذٌة أسماك

 وحدة36 المجموع الكلً للوحدات 323فسلجة اسماك

-1-حلقة دراسٌة

323فسلجة هضم المجترات

-22أٌض الكاربوهٌدرات والدهون

-22أٌض البروتٌن

323فسلجة تناسل دواجن

323تكنولوجٌا منتجات دواجن متقدم

323إدارة دواجن متقدم

2323إدارة صحٌة للدواجن 

2323فسلجة تناسل حٌوان متقدم 

323غدد صماء

ماجستٌر

انتاج / العام

/ حٌوانً

الدقٌق ثروة 

حٌوانٌة

الدراسات العلٌا الماجستٌر/قسم اإلنتاج الحٌوانً / كلٌة الزراعة / جامعة دٌالى 

الدراسة

التخصص 

العام 

والدقٌق

الفصل 

الدراسً
المناهج الدراسٌة

الساعات الدراسٌة المطلوبة لكل دراسة

متطلبات الحصول على الشهادة



323وراثة كمٌة

323تقانات أحٌائٌة جزٌئٌة متقدم

323إدارة أبقار حلٌب متقدم

323إنتاج ماشٌة لحم متقدم

2323إنتاج أغنام وماعز متقدم 

323علم األنزٌمات متقدم

326بٌئة  أسماك

323إدارة مزارع سمكٌة

323بٌئة مائٌة

6-2مشكلة خاصة

323تغذٌة أبقار حلٌب

323حٌاتٌة اسماك

323تصنٌف اسماك

323تنوع إحٌائً

323احٌاء مجهرٌة متقدم

323ادارة فروج اللحم

323ادارة الدجاج البٌاض

323ادارة امهات الدجاج

323علم اللحوم متقدم

323بٌئة حٌوان متقدم

323تكنولوجٌا لحوم

323تقٌٌم ذبائح

-22موضوع خاص

عدد الوحدات

عملًنظري

:السنة الدراسٌة األولى 323تقانات احٌائٌة جزٌئٌة متقدم

14عدد الوحدات : الفصل الدراسً األول  323احصاء حٌوي متقدم

جمٌع المواد إجبارٌة323علم المناعة

323غدد صماء متقدم

-11اللغة االنجلٌزٌة

-11الحلقات الدراسٌة

-1مستوفًمنهج بحث

16عدد الوحدات المطلوبة : الفصل الدراسً الثانً_1_طرائق البحث العلمً

ماجستٌر

انتاج / العام

/ حٌوانً

الدقٌق ثروة 

حٌوانٌة

دكتوراه

انتاج /العام 

/ حٌوانً 

الدقٌق انتاج 

حٌوانً

الفصل األول

الفصل الثانً

الدكتوراه/ الدراسات العلٌا /قسم اإلنتاج الحٌوانً / كلٌة الزراعة / جامعة دٌالى 

الدراسة
التخصص 

العام والدقٌق

الفصل 

الدراسً
المناهج الدراسٌة

الساعات الدراسٌة المطلوبة لكل دراسة
متطلبات الحصول على الشهادة



_11حلقات دراسٌة
ٌختار من المواد المدرجة فً الفصل الثانً والتً ٌحتاجها الطالب 

لبحثه فٌما عدا اللغة األنكلٌزٌة والحلقات الدراسٌة و طرائق البحث 

 وحدة للفصل الثان16ًالعلمً فهً اجبارٌة بحٌث ٌكمل 

_11اللغة االنجلٌزٌة

 وحدة30مجموع الوحدات الدراسٌة للفصلٌن األول والثانً 2323تربٌة وتحسٌن دواجن متقدم 

323وراثة كمٌة متقدم

323احصاء حٌوي متقدم

323تقانات احٌائٌة جزٌئٌة متقدم

:السنة الدراسٌة الثانٌة والثالثة2323فسلجة حٌوان متقدم 

 وحدة30وحدات بحث األطروحة323ادارة فروج لحم متقدم

 323ادارة دجاج بٌاض متقدم

323تحلٌل انحدار متقدم
 وحدة60المجموع الكلً للوحدات فً دراسة الدكتوراه 

323بٌئة اسماك متقدم

323ادارة مسطحات مائٌة

_22موضوع خاص

323مناعة تناسلٌة

323اخصاب وحمل

323تقٌٌم ذبائح

323فسلجة ادرار حلٌب

2323تربٌة وتحسٌن دواجن متقدم 

323ادارة صحٌة للطٌور الداجنة

2323فسلجة طٌور داجنة متقدم 

323ادارة امهات فروج اللحم

323تقانات تناسل متقدم

323غدد صماء متقدم 

323تكنلوجٌا دواجن لحم 

323تكنلوجٌا دواجن بٌض 

323ادارة ماشٌة لحم متقدم

323تربٌة ورعاٌة العجول 

323اٌض كربوهٌدرات ودهون

323اٌض بروتٌنات

323علم اللحوم متقدم 

323تصنٌع لحوم متقدم 

2323انتاج اغنام متقدم 

323انتاج ماعز متقدم 

323تصنٌع اعالف وعالئق 

دكتوراه

انتاج /العام 

/ حٌوانً 

الدقٌق انتاج 

حٌوانً

الفصل الثانً



323بٌئة حٌوان متقدم

2323ادارة ماشٌة حلٌب 

323فسلجة خلٌة

323تقنٌات نسٌجٌة 

323فسلجة هضم مجترات

323فسلجة تناسل مقارن

323االنتخاب 

323وراثة العشائر 

323صٌانة المصادر الوراثٌة 

323وراثة جزٌئٌة 

2323تغذٌة طٌور داجنة متقدم 

323مسارات اٌضٌة

323اٌض فٌتامٌنات ومعادن

323كٌمٌاء لحوم

323فسلجة دم طٌور 

323علم المناعة

323التحلٌل االحصائً باستخدام الحاسب االلً

323سٌطرة نوعٌة لالعالف

323الوراثة الخلوٌة

323تكنلوجٌا البٌض

323فسلجة النمو

323تقانات التلقٌح االصطناعً فً الطٌور

323تصمٌم وتحلٌل التجارب

323تفقٌس وادارة مفاقس متقدم

323تغذٌة اسماك متقدم

323بٌئة وحٌاتٌة اسماك متقدم

323تصنٌف اسماك

323امراض اسماك

323تربٌة اسماك متقدم

323فسلجة ونمو اسماك متقدم

323نوعٌة مٌاه 

_22مشكلة خاصة

323تقانات االحٌاء المجهرٌة


