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م 3برنامج أ.ح ،د
ز  - 302اللغة اإلنجليزية
الفنية الزراعية

أ.د /جودة دمحم جبريل
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 +أ.د /بركات دمحم أحمد  -قسم أ
ح

اكتب فى أحد المواضيع التالية باللغة اإلنجليزية:
 - 1دور تربية الحيوان فى تحسين قطاع اإلنتاج الحيوانى بمصر.
 - 2أهمية تغذية الحيوان فى تحسين إنتاجية حيوانات المزرعة.
 - 3علم فسيولوجيا الحيوان ودوره فى تطوير األداء اإلنتاجى لحيوانات المزرعة.
 - 4أهمية نظم اإلنتاج الحيوانى الحديثة فى النهوض باإلنتاج الحيوانى.
 - 5انتشرت مزارع الدواجن التجارية فى مصر والعالم – وضح أنواعها ودورها فى
توفير اللحوم والبيض للمستهلكين.
 - 6بدأ اإلهتمام بتربية النعام فى مزارع تجارية فى مصر والعالم وضح دورها فى
إنتاج اللحم والبيض والجلد والريش.
 - 1يفضل الكثير من المربين تربية األرانب – وضح مميزاتها ودورها فى إنتاج اللحم
والصوف والجلد.
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تناول أحد الموضوعات البحثية التالية بالشرح:
 - 1فسيولوجيا الجهاز الغالفي في الطيور ( المميزات العامه للجلد والوظائف الفسيولوجيه
للجلد – التركيب الهستولوجي لجلد الطيور  -الغده الزيتيه ووظائفها الفسيولوجيه -
التراكيب والمشتقات الجلدية (المنقار – العرف – الداليتان – الحراشيف) – الريش (
انواعه – تركيب الريش ) .
 - 2فسيولوجيا الجهاز العضلي في الطيور (وظائف العضالت  -الصفات العامة للعضالت
 التركيب الكيميائي للعضالت  -خواص عضالت الدواجن  -أنواع العضالت -اختالفات األلياف العضلية  -عدد األلياف العضلية عدد األلياف العضلية  -حجم الليفة
العضلية  -طول الليفة العضلية  -تخليق البروتين الليفه العضليه  -رسم توضيحى لكيفية
تكوين العضالت المخططة ) .
 - 3فسيولوجيا الجهاز الهيكلي في الطيور ( مميزات الهيكل العظمي في الطيور  -أنواع
نخاع العظم  -وظيفة العظم النخاعي  -طبيعة العظام  -نمو الهيكل العظمى  -عمليه بناء
وتشكيل العظام بالرسم التخطيطي  -النمو الغير طبيعى للعظام  -العوامل المؤثرة على
نمو العظام ).
 - 4فسيولوجيا الجهاز العصبي في الطيور ( الوحدة البنائية للجهاز العصبي  -االقتران
العصبي – المستقبالت وانواعها  -انواع الحواس في الطيور  -أنواع الخاليا العصبية -
الفعل االنعكاسي العصبي  -المراكز العصبية ) .
 - 5فسيولوجيا الجهاز الهضمي في الطيور ( ميكانيكيه الهضم في الطيور  -عمليه الهضم
واالمتصاص -حركه الكتله الغذائيه داخل القناه الهضميه  -اجزاء القناه الهضميه مع
التوضح بالرسم  -دور االنزيمات في عمليه الهضم).
 - 6فسيولوجيا الجهاز االخراجي في الطيور (االتزان الحيوي  -التنظيم الحراري -
التنظيم االسموزي واإلخراج  -وظائف الكلية  -النفرون  -فسيولوجيا تكوين البول في
الطيور ).
 - 0فسيولوجيا تكوين البيضه والعامل الزمني الالزم لتكوينها (الجهاز التناسلي االنثوي في
الطيور مع الرسم  -هرمونات المبيض والتنظيم الهرموني للتبويض _ الحويصله
المبيضيه _ فسيولوجيا تكوين الصفار والبياض واغشيه القشره والقشره _ عمليه وضع
البيضه ).
 - 1فسيولوجيا تكوين وانتقال وتخزين الحيوانات المنويه ( التركيب التشريحي للجهاز
التناسلي الذكري في الطيور مع الرسم  -تنظيم إفراز هرمونات ومراحل تكوين
الحيوانات المنوية في الخصية  -الخواص الطبيعية والكيميائية للسائل المنوي  -عدد
الحيوانات المنوية وكمية السائل المنوي الناتج  -العوامل المؤثرة على الخصوبة فى
الدواجن ).
 - 9الجهاز الدوري في الطيور (الوظائف األساسية للدم  -تركيب الجهاز الدوري في
الطيور  -مبنى عضالت القلب  -خصائص نسيج عضلة القلب  -جهاز التوصيل
الكهربائي في القلب  -الدورة الدمويه الصغرى  -الدورة الدمويه الكبرى  -الجهاز
الليمفاوى في الطيور ووظائفه  -الغدد الثيموسية ووظيفتها  -كيس فابريشيوس
ووظيفته – الطحال واهم وظائفه  -تركيب الدم في الطيور ).
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تمثل التغذية العمود الفقرى فى مشاريع الدواجن فهى تشكل من  %10 – 20من التكلفة
اإلجمالية للمشروع – ناقش ذلك متناوال بالشرح أحد الموضوعات التالية:
 - 1المقصود بالتغذية – أهم مكوناتها – وظائفها  -تصنيفها وخصائصها  -كيفية هضم
كل منها موضحا كيفية تكوين الرابطة باألمثلة.

م 3برنامج أح  -د
د  - 303أسس تغذية الدواجن

أ.د /منال كمال أبو النجا
21203000100211
 +أ.د /عاطف دمحم أبو عاشور
23011267172301
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 - 2تلعب المياه دورا هاما فى الجسم – وضح ذلك مبينا مصادر المياه المتاحة للطائر
 مسارات استخدامه بالجسم  -بعض الحاالت المرضية الناتجة عن نقص المياهبالجسم – الماء التمثيلى باألمثلة.
 - 3تختلف الدواجن عن الثدييات فى تركيب القناه الهضمية وضح ذلك متناوال بالشرح
اإلنزيمات النوعية المتخصصة فى هضم مكونات المادة الغذائية (الكربوهيدراتية
– الدهنية – البروتينية) وكذلك العصارات الهاضمة.
 - 4تلعب القناه الهضمية دورا مهما فى عملية امتصاص العناصر الغذائية
(الكربوهيدراتية – الدهنية – البروتينية) – تناول ذلك الشرح األمراض الناتجة
عن عدم اتزانها وكيفية تعويض النقص منها.
 - 5تناول بالشرح التمثيل الغذائىى للعناصر الغذائية (الكربوهيدراتية – الدهنية –
البروتينية) موضحا النسبة التنفسية لكل منها باألمثلة.
 - 6تلعب العناصر المعدنية دورا مهما فى تغذية الدواجن – تناول ذلك بالشرح
موضحا وظيفتها العامة – العالقة بين العناصر المعدنية وبعضها  -األمراض
الناتجة عن عدم اتزانها وكيفية تعويض النقص منها.
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ناقش عالمات الصحة والمرض فى الدواجن متناوال بالشرح أحد الموضوعات التالية:
 - 1المواصفات الصحية لعنابر كتاكيت التسمين والدجاج البياض.
 - 2األمراض الناجمة عن سوء الفرشة فى العنابر.
 - 3األمراض الناجمة عن سوؤ التهوية فى العنابر.
 - 4اإلسهال فى الدواجن.
 - 5مرض الحمي القالعية في االبقار والجاموس و آثارها علي االقتصاد (المسبب
المرضي و خواصه ,الوبائية (االنتشار  -العدوي  -العوامل المساعدة علي العدوى,
االعراض غير االمراضية  ,الصفة التشريحية التشخيص ,الوقاية والعالج ,االهمية
االقتصادية).
 - 6مرض الطاعون البقري و آثاره علي االقتصاد (المسبب المرضي و خواصه
الوبائية :االنتشار  -العدوي  -العوامل المساعدة علي العدوى ,االعراض غير
االمراضية ,الصفة التشريحية ,التشخيص ,الوقاية والعالج ,االهمية االقتصادية).

م 3برنامج أح  -د (مرتبط )
ح  -د  302أمراض الحيوان والدواجن

أ.د /دمحم محروس مجاهد 20002010300253
 +أ.د /سيد جليلة

0

 - 0مرض الدودة الكبدية في االبقار والجاموس واالغنام (المسبب المرضي و خواصه
الوبائية :االنتشار  -العدوي  -العوامل المساعدة علي العدوى ,االعراض غير
االمراضية ,الصفة التشريحية ,التشخيص ,الوقاية والعالج ,االهمية االقتصادية).
 - 1مرض السل البقري :الدرن (المسبب المرض و خواصه الوبائية (االنتشار -
العدوي  -العوامل المساعدة علي العدوى) ,االعراض غير االمراضية  ,الصفة
التشريحية ,التشخيص ,الوقاية والعالج ,األهمية اإلقتصادية).
 - 9مرض البروسيال و اهميته علي صحة االنسان (المسبب المرض و خواصه
الوبائية (االنتشار  -العدوي  -العوامل المساعدة علي العدوى) ,االعراض غير
االمراضية ,االعراض في االنسان ,الصفة التشريحية ,التشخيص , ,الوقاية
والعالج ,االهمية االقتصادية).
- 17مرض السعار ومخاطراالصابة في االنسان (المسبب المرض و خواصه الوبائية
(االنتشار  -العدوي  -العوامل المساعدة علي العدوى) ,االعراض غير االمراضية,
االعراض في االنسان ,الصفة التشريحية ,التشخيص , ,الوقاية والعالج ,االهمية
االقتصادية).
- 11مرض الجلد العقدي(المسبب المرض و خواصه الوبائية (االنتشار  -العدوي -
العوامل المساعدة علي العدوى) ,االعراض غير االمراضية ,االعراض في
االنسان ,الصفة التشريحية ,التشخيص , ,الوقاية والعالج ,االهمية االقتصادية).
- 12االسهال في الجعول الصغيرة وحديثة الوالدة(المسبب المرض و خواصه الوبائية
(االنتشار  -العدوي  -العوامل المساعدة علي العدوى) ,االعراض غير االمراضية,
االعراض في االنسان ,الصفة التشريحية ,التشخيص , ,الوقاية والعالج ,االهمية
االقتصادية).
- 13مرض اللكمة (المسبب المرض و خواصه الوبائية (االنتشار  -العدوي  -العوامل
المساعدة علي العدوى) ,االعراض غير االمراضية ,االعراض في االنسان,
الصفة التشريحية ,التشخيص , ,الوقاية والعالج ,االهمية االقتصادية).
- 14مرض النفاخ (المسبب المرض و خواصه الوبائية (االنتشار  -العدوي  -العوامل
المساعدة علي العدوى) ,االعراض غير االمراضية ,االعراض في االنسان,
الصفة التشريحية ,التشخيص , ,الوقاية والعالج ,االهمية االقتصادية).
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انتشرت مزارع الدجاج التجارية فى مصر – ناقش ذلك موضحا اإلنتاج الفعلي للقطعان
التجارية المختلفة وموقع مصر من اإلنتاج العالمى متناوال بالشرح أحد المواضيع التالية
موضحا دور المرشد الزراعى فى نشر هذا النوع وكيفية عمل جدوى اقتصادية لمزرعة
انتاجية منه:
 - 1بدارى التسمين – أقسامها  -العمليات األساسية المتبعة فى إنتاج كتاكيت بداية
من النقل حتى التسويق – نظم اٌضاءة المتبعة – أهمية مياه الشرب لكتاكيت
التسمين.
 - 2إنتاج الطيور المائية (البط واألوز) – إنتاج الكبد المسمن – رعاية قطعان إنتاج
اللحم – رعاية قطعان إنتاج البيض – تمييز الجنس.

م 3برنامج اإلقتصاد والتنمية الزراعية
ح  -د  303إنتاج حيواني ودواجن

 - 4الحمام وأهم سالالته – كيفية تكوين القطيع – التغذية الصناعية فى الحمام  -تمييز
الجنس.

أ.د /منال كمال أبو النجا
21203000100211
 +د /سيد الدهشان
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 - 3رعاية قطعان الرومى والسمان – المشاكل التى تواجه تربيتهم – وسائل تطوير
مزارع السمان.

 - 5النعام ومميزات تربيته  -أنواعه – أهميته اإلقتصادية – العوامل المؤثرة على
إنتاج البيض وكيفية تفريخه – مساكن النعام.
 - 2تربية األرانب – أهم سالالتها – تكوين القطيع – مشاكل التناسل فى األرانب –
رعاية األمهات الحوامل والمرضعات – تمييز الجنس – مساكن األرانب – كيفية
رعايتها الصحية.
 - 0مشاكل اإلنتاج الحيوانى ف ى مصر ( نقص المساحة المخصصة لألعالف الحيوانية  ,ذبح
العجول الرضيعة من البقر والجاموس ,ذبح إناث الماشية الصغيرة ,عدم ت وفر الرعاية
الصحية المناسبة للحيوانات ,قص ور نظم وأساليب تسوي ق المنتجات  ,انخفاض الكفاءة
اإلنتاجية للحيوانات المحلية).
 - 1نظم إيواء وتسكين ماشية اللحم واللبن ( ما ه ى أهداف اإليواء  ,عوامل يحب مراعاتها عند
اختيار نظام اإليواء ,الشروط الصحية الواجب توافرها فى الحظائر ,نظام اإليواء الحر :
اإليواء الطليق ,نظام اإليو اء المربوط ).
 - 9رعاية العجول من الميالد وحتى الفطام (رعاية العجول قبل الميالد ,رعاية العجول عند
الميالد ,تسكين وإيواء العجول ,تغذية العجول الرضيعة ,فطام العجول ).
 - 17األهمية اإلقتصادية لألغنام (رأس المال المستغل فى مشاريع األغنام ,تكاليف الرعاية ,
اسكان وإيواء األغنام ,تغذية األغنام ,إنتاج اللحم واللبن فى األغنام ).
 - 11الوالدة والعوامل المؤثرة عليها ( مرحلة الوالدة :اإلعداد والتجهيز وخروج العجل,
(خروج األغشية الجنينية ,صعوبة الوالدة وحاالت الوالدة الغير طبيعية ,األوضاع الغير
طبيعية ,تقديم المساعدة ).
 - 02رضاعة العجول الصغيرة ( الرضاعة الطبيعية ومميزاتها وعيوبها  ,طر ق الرضاعة
الطبيعية ,الرضاعة الصناعية ومميزاتها وعيوبها ,األدوات المستخدمة فى الرضاعة
الصناعية).
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م 3إدارة أعمال مجال أ.د
د  303تربية وتحسين الدواجن

 +د /إيمان متولي أبو عليوة
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م 3إدارة أعمال مجال أ.د
د 303مراقبة جودة منتجات الدواجن
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أكتب في واحد فقط من مواضيع المشروعات البحثية التالية:
 - 1التربية الداخلية والقرابة في قطعان الدواجن:
مفهومها وآثارها المختلفة على عشائر الدواجن واستخداماتها في تحسين
الدواجن.
 - 2نظم التزاوج المختلفة في قطعان الدواجن:
أهمية كل منها والعوامل التي تحدد نظام التزاوج في القطيع.
 - 3التربية الخارجية وقوة الهجين:
مفهومها وآثارها المختلفة على عشائر الدواجن واستخداماتها في تحسين
الدواجن.
 - 3التربية الداخلية في القطعان المغلقة:
المقصود بها ,والمفاهيم المرتبطة بها وأهميتها في تربية وتحسين الدواجن.
 - 0االنتخاب لصفة واحدة:
مفهوم االنتخاب – مفاهيم مرتبطة باالنتخاب  -طرق االنتخاب لصفة واحدة –
كيفية تطبيق طرق االنتخاب المختلفة لصفة واحدة وأهميتها عند تحسين قطعان
الدواجن.
 - 2االنتخاب ألكثر من صفة:
مفهوم االنتخاب – مفاهيم مرتبطة باالنتخاب – طرق االنتخاب ألكثر من صفة
– كيفية تطبيق طرق االنتخاب المختلفة ألكثر من صفة وأهميتها عند تحسين
قطعان الدواجن.
 - 1االستج ابة المباشرة واالستجابة المرتبطة لالنتخاب:
مفهومها  -أهميتها – تقديرها واستخداماتها المختلفة في مجال تحسين الدواجن.
تخيرأحد المواضيع البحثية التالية:
 - 1التقنيات العلميه في جودة ذبائح الدواجن.
(أهم معايير جودة الذبائح  -أهم التقنيات الحديثة).
 - 2االستخدام اآلمن لمخلفات مجازر الدواجن.
(مخلفات المجازر  -المعامالت التي تجري على المخلفات).
 - 3تطوير منظومة المجازر لرفع معايير الجودة.
(أنواع المجازر  -العمليات التي تتم على الطائر منذ استقباله بالمجزر اآللي
وحتى الحصول على طائر مجهز بالمجازر اآللية المطورة)
 - 4ذوق المستهلك المصري ما بين استهالك الطيور الحية والمذبوحة مجمدة أو
مبردة .
( تسويق الطيور في مصر  -المستهلك المصري أيهما يفضل  -أساليب الغش).
 - 5مخرجات صناعة البيض.
(استخدام البيض في الصناعات الغذائية والعالجية  -البيض المجفف والبيض
المبستر  -البيض المصمم).
 - 6المنتجات الثانوية لتربية األرانب.
(مميزات تربية األرانب  -مخلفات األرانب  -إنتاج الفرو  -إنتاج الشعر).
 - 7التدريج للطيور الحية والمذبوحة وفقا لمعايير الجودة.
( أسس تدريج الطيور الحية والطيور المجهزة سواء مبردة أو مجمدة َ -اأسسام
الطيور الحية والمذبوحة).
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ناقش أحد المواضيع البحثية التالية:
 - 1التربية الداخلية وأثرها على تربية الدواجن – حساب التربية الداخلية – أثرها
الضار على الصفات اإلقتصادية – استخداماتها فى مجال تربية الدواجن.
 - 2طرز فعل الجين وأهميتها لعشائر الدواجن.
 - 3وراثة الصفات الوصفية فى عشائر الدواجن.
 - 4وراثة الصفات الكمية فى عشائر الدواجن.
 - 5التكرار الجينى فى عشائر الدواجن.
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األصول النقية للدجاج الداخلة فىتكوين الهجن التجارية لدجاج اللحم.
أهم الهجن التجارية النتاج اللحم فى مصر.
أنواع عنابر انتاج الدواجن ومواصفاتها.
الدور الحيوى لدرجة الحرارة فى مزارع الدواجن.
المستلزمات واألدوات فى مزارع الدواجن.
اإلضاءة فى مزارع الدواجن.
تأثير التغذية على انتاج البيض ولحم الدجاج.
أهم السالالت المحلية النتاج البيض و مميزاتها.
أهم الهجن التجارية النتاج بيض الدجاج.
العمليات األساسية التى تجرى فى مزارع انتاج البيض.

