
  

  

 

 اإلجهاد البيئى الحيوانى )أقلمة( توصيف مقرر 

 

التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة قسم  ماجستيربرنامج   :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر
 مشروعاتها

 :  عنصر رئيسي أم ثانوي للبرامج

 إختيارىإجبارى أم إختيارى: 

 المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتهاقسم التنمية :   القسم الذي يقدم البرنامج

 قسم التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها:  القسم الذي يقدم المقرر

 ماجستير  : السنة الدراسية/ المستوى

 تاريخ اعتماد المواصفات

 )أ(  البيانات األساسية

 DE048 الكود:       اإلجهاد البيئى الحيوانى )أقلمة(  العنوان:
  1 المحاضرة:   2 :لتدريسيةاالساعات 

 ساعة  2المجموع: 2 :    العملي :رااد الخاصحصص اإل

 )ب( البيانات المهنية 

 األهداف العامة للمقرر (1
 يتوقع من الطالب بعد دراسة المقرر وقيامه باألناطة المصاحبة أن:

 المختلفة.إبراز وبيان أهمية دراسة األجهاد البيئى على إنتاجية األنواع الحيوانية  -1-1
 معرفة األختالفات بين األنواع الحيوانية التى تربى تحت الظروف البيئية المختلفة. -1-2

 مناقشة التاثيرات الفسيولوجية التى تحدثها العوامل البيئية على الحيوانات. -1-3

 استنتاج التاثيرات التى تحدثها العوامل البيئية على إنتاجية الحيوانات. -1-4

 لطرق المختلفة التى يمكن بها تقليل أثر األجهاد البيئى على الحيوان.دراسة ا -1-5
 

 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند

 :والفهم ةالمعرف -2-1
يصف أثار الممارسات  -2.1.3

البيئية المختلفة وإنعكاسها على 

 تنمية الموارد.

 

ر أهميذذذذة األجهذذذذاد يذذذذ ك -2-1-3-1
  ة الحيوان. يالبيئى على إنتاج

يسذذذتنتج التايذذذرات التذذذى  -2-1-3-2
تحذذدل للحيوانذذات التذذذى تربذذى فذذذى 
  البيئات المتباينة فى العوامل البيئية.

يتعذذرف علذذى التذذاثيرات  -2-1-3-3
الفسذذيولوجية التذذى تحذذدثها العوامذذل 

 البيئية على الحيوانات المختلفة.
 

ات ومؤشرات يستنتج أدو -2.1.3

 التنمية البيئية.

يسذذذذذذذذذتنتج التذذذذذذذذذاثيرات  -2-1-4-1
السلبية التى تحذدثها العوامذل البيئيذة 

 على إنتاجية الحيوانات.
ي كر الطرق المختلفة  -2-1-4-2

التى تستخدم لتقليل أثر األجهاد 
البيئى على الحيوان وزيادة 
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
 إنتاجيتها.

 المهارات الذهنية: -2-2
البيئية يحلل المعلومات  -3.3/1

المختلفة وتوظيفها فى حل 

 ة بإسلوب علمى.يالمشكالت البيئ

 

يحلل التاثيرالسلبى ال ى  -2-2-1-1
يحدثه األجهاد البيئيى على إنتاجية 

 الحيوانات.
يناقش أهمية الطرق  -1-2–2-2

المختلفة التى تستخدم لتقليل أثر 
األجهاد البيئى لزيادة إنتاجية 

 الحيوان.

الممارسات يستخلص  -2.3.3

األمثل مع  الجيدة للتعاملالبيئية 

 مختلف األنظمة البيئية.

 

يناقش أهمية األجهاد  -2-2-7-1
 البيئى على إنتاجية الحيوان.

يسذذذذذذذذذتنتج التايذذذذذذذذذرات  -2-2-7-2
الفسذذذذذيولوجية والتشذذذذذريحية التذذذذذذى 
تحذذدل للحيوانذذات التذذذى تربذذى فذذذى 

 بيئات متباينة العوامل البيئية.

ية المهارات المهن -3-2
 :والعملية

المهارات المختلفة  يطبق -2-3-1

لضمان التنمية المستدامة للموارد 

 البيئية.

 

يقذذدر التذذاثيرات السذذلبية  -2-3-1-1
التذذى يحذذدثها األجهذذاد البيئيذذى علذذى 

 إنتاجية الحيوانات. 

يحدد الطرق واألدوات  -3-2-2

التنمية  في األداءالمناسبة لتعظيم 

 . مشروعاتهاالمستدامة للبيئة وإدارة 

 

 يحذذدد الوسذذائل المناسذذبة -2-3-4-1
لوقاية الحيوانات من العوامل البيئية 

 الاير مالئمة.
يحذذدد الوسذذائل المختلفذذة  -2-3-4-2

التذذذى تسذذذتخدم لتقليذذذل أثذذذر األجهذذذاد 
 البيئى لزيادة إنتاجية الحيوان.

 

المهارات العامة  -3-2
 :والقابلة للنقل

 يستخدم المصادر المختلفة -2-4-6

للمعلومات لوضع حلول ابتكاريه 

 لقضايا التنمية البيئية.

 

يميذذذذز بذذذذين الحيوانذذذذات  -2-4-6-1
التذذى نشذذحت تحذذت الظذذروف البيئيذذة 

 المتباينة.
ختذذذار الطريقذذذة البيئيذذذة ي -2-4-6-2

المناسذذبة التذذى تسذذتخدم لتقليذذل أثذذذر 
األجهذذذذذذذذذذذذذاد البيئذذذذذذذذذذذذذى علذذذذذذذذذذذذذذى           

 إنتاجية الحيوانات المختلفة.
دام الوسائل البيئيذة يستخ -2-4-6-3

المختلفذذذة التذذذى تقلذذذل أثذذذر األجهذذذاد 
 البيئى على إنتاجية الحيوان.

 

 :المحتويات -2

 /عمليإرااد محاضرة عدد الساعات الموضوع

 العوامل البيئية وعالقتها المباشرة والاير مباشرة     -1
 بتوزيع الحيوانات فى العالم.    

2 1 2 

 و الحار والبارد.األستجابة الفسيولوجية للج -2
 ميكانية ضبط حرارة الجسم.   –تنظيم درجة الحرارة    

2 1 2 

 األقلمة والبيئة. -3
 * التحثيرات النى تحدثها درجة الحرارة على الحيوان.  
 * درجات الحرارة الحرجة لحياة الحيوان.   

4 2 4 
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 * درجة الحرارة القاتلة للحيوان.                               

 العالقة بين الحرارة الناتجة والمفقودة من الحيوان         -4
 ودرجة حرارة البيئة المحيطة.    
 * العالقة بين أداء الحيوان األمثل وحرارة البيئة.   
 * العالقة بين درجة الحرارة والرطوبة واإلجهاد         

 الحرارى على الحيوان.      

2 1 2 

 لزيادة اليومية وكفاءة الا اء فى              عالقة النمو ومعدل ا -5
 م. 35إلى  5 -الحمالن بالمدى فى درجة الحراة من   
 * تحثير درجة الحرارة على وزن الميالد والزيادة         

 الكلية واليومية فى الحمالن بعد الوالدة.     
 * تحثير درجة الحرارة على معدل النمو وهرمونات         

 لنمو .ا      

2 1 2 

 العالقة بين مختلف العوامل البيئية التى تؤثر على                           -6
 نسبة اإلخصاب ودورة الشياع وإفراز              
 هرمونات التناسل.        
 لبن.ل* تحثير الحرارة والطوبة على إنتاج ا      

2 1 2 

 جة حرارة      رتحثير العوامل البيئية الطبيعة على د -7
 الجسم والدم.   
  –الشهية  –* التحثير على المخ ومراكز العطش     

 افراز الهرمونات وتحثير  لك         –التنظيم الحرارى       
 على المحخو  من الا اء والماء .      
 * التحثير على تمثيل كل العناصر الا ائية وك لك        

 اج المختلفة من الحيوان. التحثير على صور األنت      
 * التحثير على إنتاج البويضات والحيوانات المنوية.        

4 2 4 

 .لزيادة إنتاجيته إستراتيجيات إدارة الحيوان -8
 * إستراتيجيات رعاية الحيوان.   
 * إستراتيجيات تا ية الحيوان.   

2 1 2 

 .طرق تعديل الظروف البيئية لتقليل األجهاد الحرارى -9
  –العناية بصحة الحيوان  –* األستخدام الهرمونى    

 نتخاب لزيادة إنتاج وخصوبة الحيوان. اال     

2 1 2 

 الطرق التى تستخدم لتعديل العوامل البيئية لتقليل      -11
 الخصوبة.ونتاج تحثير المناخ على الحيوان لزيادة اإل     
 الحرجة   * التحكم البيئى لتعديل درجة الحرارة      

 إلنتاج اللبن.        

4 2 4 

 التوازن بين الحرارة المكتسبة والمفقودة لتنظيم   -11
 درجة حرارة الحيوان.      
 * األهمية النسبية لمسارات الفقد الحرارى لألنواع           

 الحيوانية المختلفة.       

2 1 2 

 28 14 28 إجمالى عدد الساعات
 

 :رالمقر موضوعات -4
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

1 
 العوامل البيئية وعالقتها المباشرة والاير مباشرة    

 بتوزيع الحيوانات فى العالم.    

 االول 

2 
 األستجابة الفسيولوجية للجو الحار والبارد.

 ميكانية ضبط حرارة الجسم.   –تنظيم درجة الحرارة    
 الثانى

3 

 األقلمة والبيئة.
 ثيرات النى تحدثها درجة الحرارة على الحيوان.* التح  
 * درجات الحرارة الحرجة لحياة الحيوان.   
 * درجة الحرارة القاتلة للحيوان.                               

 الثالث والرابع 

4 
 العالقة بين الحرارة الناتجة والمفقودة من الحيوان        

 ودرجة حرارة البيئة المحيطة.    
 الخامس 
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 * العالقة بين أداء الحيوان األمثل وحرارة البيئة.   
 * العالقة بين درجة الحرارة والرطوبة واإلجهاد         

 الحرارى على الحيوان.      

5 

 عالقة النمو ومعدل الزيادة اليومية وكفاءة الا اء فى              
 .م 35إلى  5 -الحمالن بالمدى فى درجة الحراة من   
 * تحثير درجة الحرارة على وزن الميالد والزيادة         

 الكلية واليومية فى الحمالن بعد الوالدة.     
 * تحثير درجة الحرارة على معدل النمو وهرمونات         

 النمو.      

 السادس 

6 

 العالقة بين مختلف العوامل البيئية التى تؤثر على                          
 نسبة اإلخصاب ودورة الشياع وإفراز              

 هرمونات التناسل.        
 لبن.ل* تحثير الحرارة والطوبة على إنتاج ا      

 السابع 

7 

 جة حرارة الجسم والدم.رعلى دتحثير العوامل البيئية 
  –الشهية  –* التحثير على المخ ومراكز العطش     

 الهرمونات وتحثير  لك        افراز  –التنظيم الحرارى       
 على المحخو  من الا اء والماء .      
 * التحثير على تمثيل كل العناصر الا ائية وك لك        

 التحثير على صور األنتاج المختلفة من الحيوان.       
 * التحثير على إنتاج البويضات والحيوانات المنوية.        

 والتاسع الثامن

8 
 .لزيادة إنتاجيته ات إدارة الحيوانإستراتيجي

 * إستراتيجيات رعاية الحيوان.   
 * إستراتيجيات تا ية الحيوان.   

 العاشر

9 
 جهاد الحرارى.طرق تعديل الظروف البيئية لتقليل اإل

  –العناية بصحة الحيوان  –ستخدام الهرمونى * اإل   
 نتخاب لزيادة إنتاج وخصوبة الحيوان. اإل     

 ى عشرالحاد

11 

 الطرق التى تستخدم لتعديل العوامل البيئية لتقليل     
 الخصوبة.وتحثير المناخ على الحيوان لزيادة األنتاج      
 * التحكم البيئى لتعديل درجة الحرارة الحرجة        

 إلنتاج اللبن.        

 الثانى عشر والثالث عشر

11 

 لتنظيم   التوازن بين الحرارة المكتسبة والمفقودة
 درجة حرارة الحيوان.      
 * األهمية النسبية لمسارات الفقد الحرارى لألنواع           

 الحيوانية المختلفة.       

 الرابع عشر

 

 
 العالقة بين المقرر والبرنامج: -5

 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم

 

 المهارات الذهنية

 

المهارات المهنية 

 مليةوالع

المهارات العامة 

 والقابلة للنقل

المعااااااااااااااااااااااايير 

األكاديمياااااااااااااااااة 

التااا  وللبرناااامج 

المقاااااارر قااااااو  ي

 تحقيقهاب

3/1/2 
3/1/2 

 

3/3/1 
3/3/2 
 

3/2/1 
3/2/2 

 
 

 
3/2/6 

 
 

 

 : مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة -6

 موضوعات المقرر
 مخرجات التعلم للمقرر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 
x  x         2-1-3-1-  اي كر أهمية األجهاد البيئذى ل م ع ر ف ة و  ا ل ف ه م
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 ة الحيوان. يعلى إنتاج

 x x     

   

 

يسذذذذذتنتج التايذذذذذرات التذذذذذى  -2-1-3-2
تحذذذذدل للحيوانذذذذات التذذذذى تربذذذذى فذذذذى 

  لمتباينة فى العوامل البيئية.االبيئات 

 x    x  

   

 

يتعذذذذرف علذذذذى التذذذذاثيرات  -2-1-3-3
العوامذذذذل  الفسذذذذيولوجية التذذذذى تحذذذذدثها

  البيئية على الحيوانات المختلفة.  

   x x   

   

 

يسذذتنتج التذذاثيرات السذذلبية  -2-1-4-1
التذذذى تحذذذدثها العوامذذذذل البيئيذذذة علذذذذى 

 إنتاجية الحيوانات.

       

x x X 

 

ي كر الطرق المختلفة التى  -2-1-4-2
تستخدم لتقليل أثر األجهاد البيئى على 

 ا.وزيادة إنتاجيته اتالحيوان

  X  x   
   

 
يناقش أهمية األجهاد  -2-2-1-1

     البيئى على إنتاجية الحيوان.

ية
هن

لذ
 ا
ت

را
ها

لم
ا

 

x  X     

   

 

يسذذذذذذذذذذذذذتنتج التايذذذذذذذذذذذذذرات  -2-2-1-2
الفسذذيولوجية والتشذذريحية التذذى تحذذدل 
              للحيوانذذذذات التذذذذى تربذذذذى فذذذذى بيئذذذذات 

  متباينة العوامل البيئية.

    x  x 

   

x 

يحلل التاثيرالسلبى ال ى  -2-2-7-1
يحدثه األجهاد البيئيى على إنتاجية 

 الحيوانات.

       

 x  

 

يناقش أهمية الطرق  -7-2–2-2
المختلفة التى تستخدم لتقليل أثر 

 األجهاد البيئى لزيادة إنتاجية الحيوان.

       

  x 

 

يقذذذذدر التذذذذاثيرات السذذذذلبية  -2-3-1-1
بيئيذذذى علذذذى األجهذذذاد ال ايحذذذدثه التذذذى

 إنتاجية الحيوانات.

ة 
ني
مه

 ال
ت

را
ها

لم
ا

ية
مل

لع
وا

 

     x x 

   

x 

 يحذذذذدد الوسذذذذائل المناسذذذذبة -2-3-4-1
لوقايذذة الحيوانذذات مذذن العوامذذل البيئيذذة 

 الاير مالئمة.

       

x   

 

يحذذذذدد الوسذذذذائل المختلفذذذذة  -2-3-4-2
التى تستخدم لتقليل أثر األجهذاد البيئذى 

 .لزيادة إنتاجية الحيوان

x  X     
   

 
يميذذز بذذين الحيوانذذات التذذى  -2-4-6-1

 نشحت تحت الظروف البيئية المتباينة.

ة 
بل
قا

وال
ة 

ام
لع

 ا
ت

را
ها

لم
ا

قل
لن
ل

 

       

x  x 

 

ار الطريقذذذذذة البيئيذذذذذة ختذذذذذي -2-4-6-2
المناسذذذذبة التذذذذى تسذذذذتخدم لتقليذذذذل أثذذذذر 

إنتاجية الحيوانذات  األجهاد البيئى على
 المختلفة.

       

x x x 

 

يستخدام الوسائل البيئية  -2-4-6-3
المختلفة التى تقلل أثر األجهاد البيئى 

 على إنتاجية الحيوان.
 

 

 طرق التعليم والتعلم:  -7

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلمنواتج التعلم المستهدفة 
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 للمقرر

رة
ض
حا
لم
ا

 

ض
رو
لع
وا
  
ال
الف
ا

 

ت
شا
اق
من
ال

 

م 
عل
لت
ا

 
ون
عا
لت
ا

 

ل
ح

 
لة
شك
لم
ا

  
هن
لذ
 ا
ف
ص
لع
ا

لم 
تع
 ال
ت
عا
رو
ش
م

 

ار
دو
أل
 ا
ب
لع

 

ب
و
كت
 م
ال
مق
ة 
ء
را
ق

 

ية
لم
ع
ض 

رو
ع

 

ية
ان
يد
 م
لة
ح
ر

 

لة
حا
ة 
س
را
د

ية 
ع
دا
اب
ة 
اب
كت

 

بة
جر
ت

 

 المعرفه و الفهم

2-1-2-1 x              

2-1-2-2 x  X            

2-1-7-1 x              

2-1-6-1 x  X            

2-1-6-2 x              

 المهارات الذهنيه

2-2-7-1   X   x      x   

2-2-7-2   X   x      x   

2-2-6-1   X   x      x   

2-2-6-2   x   x      x   

 المهارات المهنية

2-3-1-1   x   x    X  x  x 

2-3-4-1   x   x    X  x  x 

2-3-4-2   x   x    X  x  x 

المهارات العامة 

 و المنقولة

2-4-3-1   x         x   

2-4-3-2   x         x   

2-4-3-3   x         x   
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 :نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق  -8

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

رى
حري

 الت
بار

الخت
ا

وى 
شف

ر ال
ختبا

اال
  

مل
لع
 ا
ار
تب
خ
ال
ا

 

ال 
عم

أ
سنة

ال
 

إمتحانات 
 صغيرة

م تقي واجبات
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم

2-1-2-1 x       
2-1-2-2 x x  x   x 

2-1-7-1 x       

2-1-6-1 x x  x   x 

2-1-6-2 x       

 المهارات الذهنيه

2-2-7-1 x x  x   x 
2-2-7-2 x x  x   x 
2-2-6-1 x x  x   x 
2-2-6-2 x x  x   x 

 المهارات المهنية

2-3-1-1   x     

2-3-4-1   x     
2-3-4-2   x     

 المنقولةالمهارات العامة و

2-4-3-1   x    x 
2-4-3-2   x    x 
2-4-3-3   x    x 
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 األسبوع النسبة طرق التقيم
 نهاية الترم 61 األختبار النظرى النهائى

 الخامس عشر 15 لنهائىاألختبار الشفوي ا

 السابع 11  التقيم العملي لنصف الفصل الدراسى

 الخامس عشر 11 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى

تقييم المشاريع والتقارير والعروض 

 والمناقشات والواجبات
5 

 أسبوعى

 األجمالى

 

 

111% 

 

 

 قائمة المراجع -11

 م2115 أ. د / مدحت حسنين خليل محمدفسيولوجى الحيوان                 -11-1

 م1997 أ. د / جمال الدين عبد الرحيم      فسيولوجيا حيوانات المزرعة -11-2
11-3– Journal Of Physiology (London )"Circular" From 1992 to 1998.        
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 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم -11

 الميدانية راتللزياامكانات مادية  -أقال          

 
 

 حسنى السيد أحمد د/  منسق المقرر:
 

 د/ نادية حامد البتانوني رئيس القسم:

 
 /     /  التاريخ: 


