
 

 
 اإلنتاج الحيوانيقسم 

 تغذية حيوان تطبيقية: المادة 

 (لثانيا)الفصل الدراسى 
 (9191/ 9102)العام الجامعى 

 المشروعات البحثية

 الثالثة: الفرقة 

 مزرعية دارة أعمالإ:  الشعبة
 االنتاج الحيوانى: مجال 

 

 عناصر المشروع عنوان المشروع م

ستخدام منظمات درجة إأهمية  1

ضة فى الكرش فى عالئق األبقار الحمو

 .درارالحالبة عالية اإل

  المشاكل الناتجة عن زيادة الحموضة فى الكرش نتيجة زيادة

 نسبة المواد المركزة فى العليقة

 أنواع منظمات الحموضة المختلفة 

  ضافة منظمات الحموضة على حموضة الكرش إتأثير

 بننتاج اللبن ونسبة الدهن فى اللإومعامالت الهضم و

 ختالف إضافة منظمات الحموضة بإختالف درجة تأثير إ

  نوعية العليقة

ستخدام الدهن المحمى فى إأهمية  2

 .درارعالئق األبقار الحالبة عالية اإل

 التعريف بالدهن المحمى 

  ستخدام الدهن المحمى إأهمية 

  ضافة الدهن المحمى على أداء األبقار الحالبة عالية إتأثير

 دراراإل

 ستخدام الدهن المحمىإالمترتبة على  المشاكل 

عداد العجالت من الوالدة إتغذية و 3

 .وحتى التلقيح

 تنشئة وتغذية العجالت من قبل والدتها وحتى الفطام 

 أهمية تحقيق معدل نمو يومى مناسب 

  االحتياجات الغذائية من الطاقة والبروتين من الفطام وحتى

 التلقيح 

 .ية اللحماالحتياجات الغذائية لماش  4

 

 التركيب الكيماوي للحيوانات المسمنة في أعمارها المختلفة 

 المقننات الغذائية للعجول النامية 

 الطرق المختلفة لحساب المقننات الغذائية لحيوانات اللحم 

  أهمية المادة الجافة فى تقدير االحتياجات الغذائية لحيوانات

 اللحم

 لحمتكوين عالئق النمو والتسمين لماشية ال 5

 

 القواعد العامة الواجب اتباعها عند تكوين عالئق ماشية اللحم 

 عالئق النمو والتسمين فى السنة األولى والثانية 

 نسبة العليقة المركزة إلى الخشنة في تغذية ماشية اللحم 

 تأثير التغذية على بعض الصفات اإلنتاجية لماشية اللحم 

 ير تغذية األمهات أثناء الحمل وقبل الوالدة على النتاجتأث  االحتياجات الغذائية لألغنام والماعز 6

 تغذية الصغار حديثة الوالدة 

 تنشئة الصغار على بدائل األلبان 

 المقننات الغذائية فى مرحلة ما بعد الفطام 



 تغذية األمهات بعد الوالدة 

 التسمين السريع للحمالنمشروع  7

 

 فكرة المشروع ومميزاته وأهميته االقتصادية 

 االحتياطات الواجب مراعاتها لتعزيز نجاح المشروع 

  العمالة  –الحظائر  –الحيوانات ) الدراسة الفنية للمشروع

).... 

 تجهيز وتركيب العالئق المناسبة 

  (دراسة جدوى اقتصادية مبسطة) الدراسة المالية للمشروع 

 تكوين العالئقاالحتياطات الواجب مراعاتها عند   الحيوانات المزرعية تكوين عالئق 8

 أسس تركيب وتجهيز العالئق الحيوانية 

 تكوين العالئق المتكاملة 

 مميزات العالئق المتكاملة 

 مشاكل وأمراض سوء التغذية 9

 

 المرض وصورة المختلفة وأهم العوامل المسببة له 

 التغيرات التى تحدث أثناء االصابة 

 الوقاية ومنع حدوث المرض 

 مةأهم الطرق والعالجات المستخد 

- :تعليمات خاصة بالطالب *

- :المشروع البحثى يتكون من  -1

  القسم  –الفرقة  –الرقم القومى  –اسم الطالب  –اسم الكلية )الغالف البحثى يتضمن /

 (عنوان البحث –أعضاء هيئة التدريس القائمين بتدريس المقرر  –المادة  –الشعبة 

  كلمة 86:  66ملخص البحث يتكون من سبعة أسطر تحتوى على من 

  يكتب البحث بالخطTimes New Roman –  والمسافة بين األسطر  14حجم الخط

 . 1.5وبعضها 

  كلمة 266: 156المقدمة والهدف من المشروع البحثى ويكون عدد كلماتها من. 

  صفحات( 8)الى ( 4)مضمون البحث من 

 ون معظمها من المراجع التى يستعين بها الطالب ال تقل عن خمسة مراجع على أن يك

على أن تكون لغة البحث هى اللغة التى تم  EKBقواعد بيانات بنك المعرفة المصرى 

 (اللغة العربية) تدريس المقرر بها 

عنوان ) صفحات ويشمل ( 16)صفحات وال تزيد عن ( 6)عدد أوراق البحث ال تقل عن  -2

ئمة قا –صفحات ( 8) لىا( 4)مضمون البحث من  –المقدمة والهدف  –ملخص البحث  –البحث 

 (.المراجع

 .%25تقدم األبحاث بصورة فردية وال تزيد نسبة االقتباس عن  -3

 . PDFملف كأيضا و Wordلكترونيا ويحفظ كملف إيكتب البحث  -4

 7/6/2626وحتى يوم االحد  31/5/2626يتم تسليم األبحاث بدء من يوم االحد  -5

 

 .....مع أطيب األمنيات بالتوفيق

 جمال أحمد براغيت/ د.أ

 أسامة أبوالعز نايل/ د


