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اكتب فى أحد المواضيع البحثية التالية:
 - - 1تكوين وتركيب البيضة في الجهاز التناسلي - :
 - 1تركيب األجهزة التناسلية.
 - 2وظيفة كل جزء في الجهاز التناسلي األنثوي وطوله ومدة بقاء البيضة به.
 - 3دور أجهزة الجسم المختلفة في عملية تكوين البيض ( بولي والعظمى والهضمي).
 - 4أهم الهرمونات المتحكمة في عملية تكوين وإنتاج البيض.
 - 2التلقيح االصطناعي والطبيعي في الدواجن- :
 - 1أهم نظم التلقيح الطبيعي والفرق بينه وبين نظم التلقيح االصطناعي.
 - 2كيفية الحصول على اعلي نسبة إخصاب في بيض الدجاج .
 - 3أهم العوامل المؤثرة على نسبة اإلخصاب وتأثيرها على إكثار القطعان.
 - 3التفريخ وإنتاج الكتاكيت في الدواجن- :
 - 1النمو الجنيني في سالالت وأنواع الدواجن المختلفة.
 - 2التفريخ الطبيعي والصناعي والفرق بينهم .
 - 3ماكينات التفريخ الصناعي والفرق بينها وبين معامل التفريخ البلدية.
 - 4االحتياجات الطبيعية للتفريخ.
 - 4مواصفات كال من البيض المعد لالستهالك األدمي وبيض التفريخ - :
 - 1الفروق الرئيسية بين مواصفات بيض التفريخ وبيض المائدة.
 - 2كيفية قياس صفات جودة البيض .
 - 3تخزين البيض وأثره على بيض التفريخ وبيض المائدة .
 - 5حضانة الكتاكيت- :
 - 1المساحات المطلوبة للكتاكيت طوال فترة الحضانة.
 - 2أنواع الحضانات .
 - 3أهم مشكالت الحضانة .
 - 2امكانية النهوض بالثروة الحيوانية في مصر- :
 - 1موقف اإلنتاج الحيوانى في العالم وفي مصر.
 - 2التحديات التى تواجه اإلنتاج الحيوانى فى مصر.
 - 3مشكلة نقص األعالف.
 - 4استراتيجية النهوض بالثروة الحيوانية على المدى القريب والبعيد.
 - 2توصيف األنواع المحلية والعالمية- :
 - 1سالالت األبقار واألغنام العالمية فى مصر.
 - 2السالالت المحلية (أبقار – جاموس – أغنام).
 - 3أفضل السالالت العالمية والمحلية للتربية تحت الظروف المصرية.
 - 0العوامل المؤثرة على إنتاج اللبن واللحم- :
 - 1العوامل الوراثية.
 - 2العوامل البيئية
 - 0الرعاية التناسلية فى مزارع اإلنتاج الحيوانى- :
 - 1العقم والخصوبة.
 - 2العوامل المؤثرة على الخصب.
 - 3عالمات الشبق ودورات الشبق فى األغنام واألبقار.
 - 4أمراض الهاز التناسلى (البروسيال).
 - 5نظم التلقيح المتبعة (الطبيعى واإلصطناعى).
 - 18ن ظم إيواء ورعاية الحيوانات المزرعية- :
 - 1مواصفات المسكن المناسب والمريح للحيوان.
 - 2أهم مكونات حظائر اإليواء.
 - 3نظام الحظائر المغلقة ومواصفاتها.
 - 4نظام الحظائر الطليقة ومواصفاتها.
 - 5تسكين العجول الرضيعة.
 - 6نظم إيواء الحيوانات فى مصر.

