
	

	

اهردكتوال لمرحلة الدراسیة الخطة  
	قسم اإلنتاج الحیواني
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	ينبقسم اإلنتاج الحیوا راهدكتوالالخطة الدراسیة لبرنامج 
 الخطة الدراسیة :أوالً 

 الفلسفة في اإلنتاج الحیواني والدواجن:دكتوراه  )أ
 المستوى األول

 الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر
 )٠+٢(٢ تحسین وراثي (متقدم) نجح ٦١١
 )٠+٢(٢ التمثیل الغذائي للطاقة نجح ٦٢١
 )٠+٢(٢ التمثیل الغذائي للفیتامینات والمعادن نجح ٦٢٢
 )٠+٢(٢ الزراعي التنظیم الھرموني في الحیوان نجح ٦٣١
 )٠+٢(٢ فسیولوجي بیئة الحیوان الزراعي نجح ٦٣٢
 )٠+٢(٢ فسیولوجي بیئة الدواجن نجح ٦٣٣
 )٠+٢(٢ تصمیم تجارب الحیوان الزراعي (متقدم) نجح ٦٤١
 )٠+٢(٢ النمو في الحیوانات المزرعیة نجح ٦٤٢
 )٣+٠(٣ طرق معملیة في الكیمیاء الحیویة كیح ٥٣٠

 ٩ المجموع
 وحدات دراسیة یحددھا القسم حسب التخصص من ھذه المقررات. ٩یدرس الطالب ما ال یقل عن  مالحظة:

 

 المستوى الثاني
 الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر

 )٠+٢(٢ موضوعات مختارة في تربیة الحیوان نجح ٦١٢
 )٠+٢(٢ موضوعات مختارة في تربیة الدواجن نجح ٦١٣
 )٠+٢(٢ التمثیل الغذائي للبروتین نجح ٦٢٣
 )٠+٢(٢ فسیولوجي الھضم في المجترات نجح ٦٣٤
 )٠+٢(٢ فسیولوجي الھضم في الحیوانات وحیة المعدة  نجح ٦٣٥
 )٠+٢(٢ موضوعات مختارة في تناسل الحیوان نجح ٦٣٦
 )٠+٢(٢ موضوعات مختارة في الخصوبة والتفریخ نجح ٦٣٧
 )٠+٢(٢ في إنتاج اللبنموضوعات مختارة  نجح ٦٤٣
 )٠+٢(٢ موضوعات مختارة في صحة الحیوان نجح ٦٤٤
 )٠+٢(٢ موضوعات مختارة في صحة الدواجن نجح ٦٤٥
 )٠+٢(٢ موضوعات مختارة في إنتاج اللحوم نجح ٦٤٦
 )٠+٢(٢ علم الوراثة الجزیئي نجح ٦٥١

 ١٠ المجموع
 دراسیة یحددھا القسم حسب التخصص من ھذه المقررات.وحدات  ١٠یدرس الطالب ما ال یقل عن  مالحظة:

 

 )التالیةالمستویات والمستوى الثالث (
 الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر

 )٠+٦(٦ الرسالة نجح ٧٠٠
 ٦ المجموع



 

	 2	

 

 ثالثاً: وصف المقررات
 )٣+٠(٣ طرق معملیة في الكیمیاء الحیویة كیح ٥٣٠

ي عد المواد المشعة والتحلیل الصناعي واإلشعاع –الطرد المركزي  –التفرید الكھربائي  –التحلیل اللوني  –القیاس الطیفي 
 .انتقال األیونات خالل األغشیة الحیویة –تحلیل الدھون بواسطة التحلیل اللوني الغازي  –
 

 )٠+٢(٢ تحسین وراثي (متقدم) نجح ٦١١
تطبیق النموذج المختلط في: االنتخاب، السیادة، نقل األجنة وانشطار  –التنبؤ بالقیمة التربویة باستخدام النموذج المختلط 

تقدیر كمیة التحسین الوراثي للصفات  –المقاومة الوراثیة لألمراض  –االنتخاب بواسطة المورثات الكاشفة  –األجنة 
 ستمر.المتعددة ذات التوزیع المتقطع أو الم

 
 )٠+٢(٢ موضوعات مختارة في تربیة الحیوان نجح ٦١٢

ل بیانات الخلط: تحلی –التقییم الوراثي باستخدام شبكة معلومات الطالئق  –تقدیر مكونات التباین  –التداخل الوراثي البیئي 
 قوة الھجین وتأثیر األمومة.

 
 )٠+٢(٢ موضوعات مختارة في تربیة الدواجن نجح ٦١٣

 –األدلة االنتخابیة المحددة وغیر المحددة  –وكفاءة التكاثر  نتخاباال –التجاوب المباشر وغیر المباشر مع االنتخاب 
 .وقوة الھجینالتربیة الداخلیة  –محددات االنتخاب 

 
 )٠+٢(٢ التمثیل الغذائي للطاقة نجح ٦٢١

 مشاكل التمثیل –الھضم، االمتصاص والتمثیل الغذائي للكربوھیدرات والدھون  –مصادر الطاقة في األغذیة الحیوانیة 
المؤثرة في  العوامل –معاییر تقدیر كفاءة االستفادة من الطاقة  –تنظیم االستفادة من طاقة الغذاء في اإلنتاج  –الغذائي للطاقة 

 اإلنتاج الحراري للجسم.
 

 )٠+٢(٢ والمعادنالتمثیل الغذائي للفیتامینات  نجح ٦٢٢
 –تامینات التمثیل الغذائي للفی –مصادر الفیتامینات والمعادن في األغذیة الحیوانیة  –خواص الفیتامینات والمعادن ووظائفھا 

 –ادن نقص الفیتامینات والمع –االحتیاجات الغذائیة من الفیتامینات والمعادن  –التمثیل الغذائي للمعادن النادرة والكبیرة 
 سمیة الفیتامینات والمعادن.

 
 )٠+٢(٢ التمثیل الغذائي للبروتین نجح ٦٢٣
میزان  –مسارات التمثیل الغذائي للحموض األمینیة  –في الحیوانات المجترة والحیوانات وحیدة المعدة  البروتیناتھضم 

 –اتزان، عدم اتزان، تضاد وسمیة الحموض األمینیة  –التنظیم الھرموني للتمثیل الغذائي للحموض األمینیة  –النیتروجین 
 .التقدیر الحیوي لجودة البروتین والحموض األمینیة المتاحة –عالقة البروتین والطاقة 

 
 )٠+٢(٢ التنظیم الھرموني في الحیوان الزراعي نجح ٦٣١

التطور  –التنظیم الھرموني للمورثات  –مستقبالت الھرمونات وطرق تنظیمھا  –الحدیث في بیولوجیا الجزیئات الحیویة 
 لتأقلم.واالتناسل  النمو، اللبن،التنظیم الھرموني في اإلنتاج: إنتاج  –العالقات الھرمونیة  –الجزیئي لنظام الغدد الصم 

 
 )٠+٢(٢ فسیولوجي بیئة الحیوان الزراعي نجح ٦٣٢

بیئة الحیوانات الزراعیة وأثرھا في:  –التنظیم الحراري في حیوانات المزرعة  –دراسات في علوم المناخ الحیوي والتأقلم 
 التغیرات الفسیولوجیة والتشریحیة المساعدة على التأقلم. -وظائف الجسم الحیویة، النمو، إنتاج اللبن والتناسل
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 )٠+٢(٢ فسیولوجي بیئة الدواجن نجح ٦٣٣

 دراسات متقدمة في التنظیم الحراري –الجزیئیة والمناعیة في فسیولوجي اإلجھاد  االتجاھات الحدیثة وتطبیقات التقانات
 –التمثیل الغذائي والتكاثر  النمو،تأثیر بیئة الدواجن على: وظائف الجسم الحیویة،  –في الدواجن  وفسیولوجي اإلجھاد

 البیئي.التحكم في عوامل اإلجھاد 
 

 )٠+٢(٢ فسیولوجي الھضم في المجترات نجح ٦٣٤
ي نظام البیئة المیكروبي ف –السلوك الفسیولوجي والتغذیة  –سمات الھضم في المجترات  –فسیولوجي الھضم المقارن 

 لھضمیة.االمشاكل ذات العالقة بالقناة  –تمثیل المركبات الوسیطة  –تمثیل المعادن  –التحكم في الھضم في الكرش  –الكرش 
 

 )٠+٢(٢ الحیوانات وحیدة المعدةفسیولوجي الھضم في  نجح ٦٣٥
لقناة النشاط الحركي واالنتقال عبر ا –التطور الوظیفي للقناة الھضمیة  –الفسیولوجیا والتشریح المقارن للقناة الھضمیة 

إفراز الشوارد الكھربیة  –ھضم وامتصاص البروتین الدھون والكربوھیدرات  –التحكم الھرموني العصبي  –الھضمیة 
 وامتصاصھا.

 
 )٠+٢(٢ موضوعات مختارة في تناسل الحیوان نجح ٦٣٦

أسیس ت –التنسیل بواسطة نقل النواة وشطر الجنین في حیوانات المزرعة  –جمع البویضات وإنضاجھا وإخصابھا معملیا 
 المزرعة.إمكانات التحویل الوراثي في حیوانات  –الخالیا الجذعیة الجنینیة وإمكانیة تطبیقھا 

 
 )٠+٢(٢ موضوعات مختارة في الخصوبة والتفریخ نجح ٦٣٧

العوامل المؤثرة في التطور  –النمو الجنیني  –العوامل المؤثرة في الخصوبة والفقس  –التلقیح الصناعي واإلخصاب 
 نظم المفرخات الحدیثة. –الجنیني 

 
 )٠+٢(٢ تصمیم تجارب الحیوان الزراعي (متقدم) نجح ٦٤١

النماذج الالخطیة في تجارب اإلنتاج  –التحلیل اإلحصائي للنظم المحددة والعشوائیة والمختلطة للبیانات غیر المتوازنة 
طرائق التحلیل  –ومشتقاتھا استخدام طریقة األرجحیة العظمى  –تحلیل البیانات ذات التوزیع المتقطع  –الحیواني 

 الزمنیة.تحلیل البیانات باستخدام السالسل  –اإلحصائي للبیانات ذات التوزیع الحر 
 

 )٠+٢(٢ النمو في الحیوانات المزرعیة نجح ٦٤٢
ءة االستفادة كفا –تنظیم النمو في العظام  –ترسیب البروتین والدھن في الجسم  –التنظیم الھرموني للنمو العضلي والدھني 

 –طرائق قیاس النمو  –في الحیوان الزراعي  واالستفادة منھااالختالفات الوراثیة  –من الطاقة في نمو حیوانات المزرعة 
 .تأثیر المركبات المضافة في نمو الحیوان الزراعي

 
 )٠+٢(٢ موضوعات مختارة في إنتاج اللبن نجح ٦٤٣

مستقبالت  – فسیولوجي الغدة اللبنیة –التعبیر الجیني والتمایز في خالیا الغدة اللبنیة  –التطورات الحدیثة في إنتاج اللبن 
الوسائل المستخدمة للحد من تأثیر  -األلبان التقانات الحدیثة في أنظمة وإدارة مزارع  –الھرمونات في خالیا الغدة اللبنیة 

 البیئیة.العوامل 
 

 )٠+٢(٢ موضوعات مختارة في صحة الدواجن نجح ٦٤٤
ویة استخدام التقانات الحی –األمراض الجدیدة  –االتجاھات الحدیثة في دراسة وبائیات أمراض الحیوان وتكفتھا االقتصادیة 

 البیطریة.الجدید في صناعة اللقاحات  –في دراسة األمراض وتشخیصھا ومكافحتھا 
 

 )٠+٢(٢ موضوعات مختارة في صحة الدواجن نجح ٦٤٥
النظم الحدیثة في تشخیص  –أمراض الدواجن الجدیدة  –موضوعات مختارة في وبائیات أمراض الدواجن واقتصادیات ھا 

 الدواجن.موضوعات مختارة في لقاحات  –أمراض الدواجن والوقایة منھا 
	 	



 

	 4	

 
 )٠+٢(٢ موضوعات مختارة في إنتاج اللحوم نجح ٦٤٦

موضوعات مختارة عن العوامل البیئیة والوراثیة  –الغذائیة ومنشطات النمو  االتجاھات الحدیثة في استخدام اإلضافات
 ة.التركیب البنائي الدقیق لأللیاف العضلی –المؤثرة في جودة اللحم وصفاتھ قبل الذبح وبعده 

 
 )٠+٢(٢ علم الوراثة الجزیئي حین ٦٥١

، التنظیم الھرموني للتعبیر الجیني، ظاھرة تعدد األشكال الوراثیة لألنزیمات، وراثة العشائر تنظیم التعبیر والتمایز األنزیمي
الجزئیة واھم تقنیاتھا، تحدید تتابع الوحدات البنائیة للدنا، العوامل الوراثیة في التنظیم التكوني واألساس الجزیئي للتوارث 

 .السیتوبالزمي
 

 )٠+٦(٦ رسالة نجح ٧٠٠
 رسالة.

 
 

 لمعرفة وصف المقررات التي تدرس من خارج القسم یجب علیك مراجعة القسم المختص بتدریس ذلك المقرر. مالحظة:


