
 

 

 

 

 

 

 

 

 ًوىرج صفحخ تذسيسي

 Khalid Hamid Hassan Mathlom خبلذ حبهذ حسي هظلىم اإلسن الشثبعي

 Ph. D (Doctor of Philosophy) دكتىساٍ الشهبدح

 Professor استبر اللقت العلوي

 Animal Resources Sciences ًيخالحيىا الثشوحعلىم  التخصص العبم

 Poultry Breeding تحسيي طيىس داجٌختشثيخ و  التخصص الذقيق

 الوىاد الذساسيخ للتذسيسي

 عٌبويي الوحبضشاد أسوبء الوىاد الذساسيخ

 تشثيخ و تحسيي طيىس داجٌخ

 ثبللغخ اإلًكليزيخ ثبللغخ العشثيخ

أصل الدجاج ، تطور علم  تريٌمو وتينمٌل الطٌمور الداج مو ، 
 تكوٌل النالالت ، العوامل المؤثرة فً تكرار الجٌ ات .

Origin of Chickens , development of 

poultry breeding goals . 
الميمممادل العاممممو للوراثمممو ، الكرومونمممومات فمممً الطٌمممور ، 
تيدٌد الج س ، الوراثمو المرتيطمو يمالج س ، التج مٌس الم اتً 

. 

General principles of heredity, 

chromosomes in birds, sex 

determination, sex-linked inheritance, 

Autosexing. 
تعرٌمما الصمماات ال وعٌممو ، وراثممو توشٌممو الممرٌ  ، وراثممو 
طول الرٌ  ، وراثو  نمٌجٌو المرٌ  ، وراثمو لمول المرٌ  ، 

 وراثو لول الجلد ، وراثو شكل العرا .

Definition of qualitative traits, and 

distribution of inheriting feathers, and 

long of feathers inheritance, the 

inheritance of histological feathers 

traits, inheritance of colors of 

feathers, skin color inheritance 
التعرٌممما يالصممماات الكمٌمممو ، وراثتاممما ، التيممماٌل الممموراثً ، 

التشماي  يمٌل التياٌل المظاري ، التداخل يٌل اليٌئو والوراثو ، 
 ، يناب درجو القرايو . األقارب

Definition of quantitative traits, 

patterns of inheritance, genetic 

variation, phenotypic variation, the 

interaction between environment and 

genetics, resemblance between 

relatives, calculate the degree of 

relationship. 
ٌتمم  وطممر  تقممدٌر المعممال  الوراثٌممو ، المكممافي المموراثً ، أ م

 تقدٌره ، االرتياط الوراثً ، أ مٌت  وطر  تقدٌره .
Estimation of genetic parameters, 

genetic correlation, environment 

correlation. 
اال تخمماب المموراثً، اال تخمماب للصمماات ال وعٌممو و الكمٌممو ، 

شمدة  أ واع اال تخاب ، طرائ  اال تخاب ، العائمد اال تخمايً ،
 اال تخاب ، االنتجايو المصاييو لال تخاب .

Genetic selection, selection for 

qualitative and quantitative traits, 

types of selection. 
أ ظممممو التمممشاوج ، التريٌمممو الداخلٌمممو ، تقمممدٌر معاممممل التريٌمممو 
الداخلٌممممو ، التفٌممممر فممممً معامممممل الترٌٌممممو الداخلٌممممو للقطٌممممو ، 

 التأثٌرات الضارة للتريٌو الداخلٌو .

Mating systems, inbreeding, 

inbreeding coefficient estimation, 

harmful effects of inbreeding. 
التريٌممممو الخارجٌمممممو ، أ واعامممما ، القمممممدرة التوافقٌممممو العاممممممو 

 والخاصو ، قوة الاجٌل .
Out breeding , combining ability 

ريٌممممو تريٌممممو وتينممممٌل الممممدجاج ، تمممماج الليمممم  ، يممممرام  الت
والتينمٌل المتيعمو ، تماج فممروج الليم  ، الصماات المنممتادفو 
فً اال تخاب فً الخطموط ال قٌمو للتريٌمو ، المشماكل المرافقمو 

 لال تخاب لشٌادة معدل ال مو .

Breeding programs for broiler 

production. 

ادفو تريٌو وتينٌل الدجاج ، تاج اليٌض ، الصاات المنت
 ياال تخاب لشٌادة إ تاج اليٌض .

Breeding programs for egg 

production. 
 Genetic disorders , pattern of األمراض الوراثٌو ، وصااا وأنلوب وراثتاا فً الدجاج .

inheritance. 
ر ا على ثٌتأوراثو صاات الم ً و الخصويو فً الدٌكو و 

 . ا، تاجٌوالصاات 
Genetics of  fertility and semen traits. 

 



 اليااظ على المصادر الوراثٌو فً الطٌور الداج و .
 

Conservation for poultry genetic 

resources . 
 الا دنو الوراثٌو وتطيٌقاتاا فً الطٌور الداج   

 
Genetic engineering in poultry  

 
الدالئل الوراثٌو ، أ واعاا وانتخداماا كونائل مناعدة فً 

 اال تخاب .
DNA markers assistance genetic 

selection.  

 تصوين و تحليل التجبسة

 عٌبويي الوحبضشاد

صمممٌ  و تيلٌممل المصممطليات و المامما ٌ  االنانممٌو لت
 التجارب .

Definition of terms and phenomena 

dealing with Experiment , Design , 

Analysis .  

التصمٌ  العشوائً الكامل يانتخدا  مكمررات متنماوٌو 
. 

Completely Randomized Design . 

Equal replications  

التصمممٌ  العشمموائً الكامممل يانممتخدا  مكممررات  ٌممر 
 متناوٌو .

Completely Randomized Design . 

unequal replications. 
االختيمممارات يعمممد تيلٌمممل التيممماٌل ، اختيمممار أقمممل فمممر  
مع ممموي ، اختيمممار د كمممل ، اختيمممار أقمممل فمممر  مع ممموي 

 المعدل .

Post analysis tests , Least significant 

Differences , Duncan s test , Revised 

LSD. 

تصمٌ  القطاعات العشموائٌو الكاملمو يانمتخدا  مشما دة 
 وايدة .

Randomized Completely Block 

Design ,  

One observation for each treatment. 

تصممممممٌ  القطاعمممممات العشممممموائٌو الكاملمممممو يانمممممتخدا  
 مشا دتٌل أو أكثر .

Randomized Completely Block 

Design ,  

Two or more observations for each 

treatment. 

 Latin Square Design تصمٌ  المريو الالتٌ ً 

 Factorial Experiment in Completely التجارب العاملٌو يانتخدا  التصمٌ  العشوائً الكامل 

Randomized Design . 

شوائٌو التجارب العاملٌو يانتخدا  تصمٌ  القطاعات الع
 الكاملو 

Factorial Experiment in Randomized 

Completely Block Design. 

 . Nested Experimental Design التجارب المتشعيو و تطيٌقاتاا 

 Split Plot Design in Completely القطو الم شقو  يانتخدا  التصمٌ  العشوائً الكامل 

Randomized Design . 

القطممو الم شممقو يانممتخدا  تصمممٌ  القطاعممات العشمموائٌو 
 الكاملو 

Split Plot Design in Randomized 

Completely Block Design. 

 الم شقو  –تصمٌ  القطو الم شقو 
 

Split- Split Plot Design 

  تيلٌل التفاٌر 
 

Covariance Analysis   

   General Review مراجعو عامو

 اسبسيبد علن الىساثخ

 عٌبويي الوحبضشاد

 تارٌخٌو عل عل  الوراثو وتطوره  ي ة 
، تعرٌمممما عالقممممو علمممم  الوراثممممو يممممالعلو  األخممممر  

 يالمصطليات الوراثٌو .

Historical view of genetics, Relation 

of genetics with other sciences 

 تجارب م دل فً الاجٌل األيادي ، الاجٌل الث ائً .
قممما ول م مممدل األول ، قممما ول م مممدل الثممما ً ، وراثممممو 
الصممماات المتمممأثرة يمممشوج أو شوجمممٌل ممممل الجٌ مممات ، 

 المصطليات الوراثٌو .تعرٌا ي

Monohybrid cross, Dihybrid 

cross, Inheritance of trait 

controlled by gene or two genes 

فعممل الجممٌل التجمٌعممً ، فعممل الجممٌل النممٌادي          
  وراثممو شممكل اعممل الجٌ ممً    التادرجممات النممٌادة   ، 

 العرا الجوشي   ، فعل الجٌل التاوقً .

Additive gene effect, Dominance 

gene effect, Dominance degree, 

Genes interaction, Epistatic 

الارضٌو الوراثٌو واختيار ينل المطايقو   مريو كاي 
   مو ال نب الم دلٌو .

Test of genetic hypothesis, Chi-

square, Mendelian ratio 

درانو كرومونومات الج س ، ظم  تيدٌمد الجم س فمً 
، الوراثمو المرتيطمو يمالج س ، الوراثمو  الكائ مات اليٌمو

 الميددة يالج س ، الوراثو المتأثرة يالج س .

Sex chromosomes, sex 

determination systems, sex- 

linked inheritance, sex 

influenced inheritance 

 Crossing over, Linkage, Newتيدٌمممد قممموة العيمممور الممموراثً ، االرتيممماط الممموراثً ، 



االرتياط مل خالل االتيادات الجدٌدة ، العيور المتعمدد 
 ، رن  الخرائط الكرومونومٌو .

recombinations, Multiple 

crossing over, Chromosomal 

maps 

،  ABOوراثو االلٌالت المتعددة ، وراثو مجامٌو الد   

فً  Rh، وراثو مجامٌو   M    ،Nوراثو مجامٌو الد  

 د  ا، نال .

Multiple alleles inheritance, 

inheritance of blood groups, 

inheritance of M, N system, 

Rehsus inheritance 

 الوراثو الال ووٌو و العوامل المؤثرة فٌاا .
 

Cytoplasmic inheritance 

 و  درانو أمراض اليٌوا ات الوراثٌو ، ياالت الش
 الكرومونومً ومقار تاا ياليالو الطيٌعٌو . 

Genetic disorders, chromosomal 

aberrations compared with 

normal 

 DNA synthesis, Protein و اليروتٌل و الشارة الوراثٌو . DNAمرايل تص ٌو 

synthesis, genetic code 

 وراثو الاٌرونات 
 

Virous genetics 

راثٌو ، قاعدة تكرار الجٌل وتكرار التراكٌب الو
  اردي واٌ يرغ والعشٌرة المتش و .

Gene and genotypic frequencies, 

Hardy-Weinberg equalibrium 

  شوء األ واع ، العوامل المؤثرة على  شوء ال وع 
 

Speciation, factors affecting 

speciation 

اال قراض ، فترات اال قراض الوانو لأل واع فً 
رضٌو ، منييات اال قراض فً العصر تارٌخ الكرة األ

 اليدٌث 

Extinction , Mass extinctions in 

earth history, Risk of coming 

extinction 

اليااظ على الت وع اليٌولوجً ، الميمٌات الطيٌعٌو ، 
تجمٌد وياظ الم ً ، ياظ األج و ، تق ٌات الا دنو 

 الوراثٌو 

Conservation of biodiversity, 

Genetic engineering  

 اإلتجبهبد الجحثيخ

 ثبللغخ اإلًكليزيخ ثبللغخ العشثيخ

 العشاقي تحسيي الذجبج الوحلي
Improving of Iraqi chicken 

performance 

 Genetic selection in poultry االًتخبة الىساثي في الطيىس

 التبثيشاد الجيئيخ في االداء االًتبجي

Environment, Genetic-

Environment interaction on 

poultry performance 

 إتصل ثبلتذسيسي
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