
 

 
 
 

 معهد الدراسات والبحوث البيئية
 قسم التنمية المتواصلة للبيئة   

       Uدارة مشروعاتهاإو 

 

 اإلجهاد البيئى الحيوانى (أقلمة) توصيف مقرر 
 

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

 :  أم ثانوي للبرامجعنصر رئيسي 
 إختيارىإجبارى أم إختيارى: 

 قسم التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها:   القسم الذي يقدم البرنامج
 قسم التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها:  القسم الذي يقدم المقرر

 دكتوراه : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 بيانات األساسية(أ)  ال

 DE048 الكود:       اإلجهاد البيئى الحيوانى (أقلمة)  العنوان:
  1 المحاضرة:   2 :تدريسيةالساعات ال
 ساعة  2المجموع: 2 :    العملي :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البيانات المهنية 
 األهداف العامة للمقرر )1

 لمصاحبة أن:يتوقع من الطالب بعد دراسة المقرر وقيامه باألنشطة ا
 إبراز وبيان أهمية دراسة األجهاد البيئى على إنتاجية األنواع الحيوانية المختلفة. -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
 دراسة الطرق المختلفة التى يمكن بها تقليل أثر األجهاد البيئى على الحيوان. -1-5
 

 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
التأثيرات البيئية  يبين   2/1/2 :والفهم ةالمعرف -2-1

ألنشطة االنتاج المختلفة وتأثرها 
 باألنشطة البشرية . 

 

ي����ذكر أهمي����ة األجه����اد  -2-1-2-1
  ة الحيوان. يالبيئى على إنتاج

يس���تنتج التغي���رات الت���ى  -2-1-2-2
تح��دث للحيوان��ات الت���ى ترب��ى ف���ى 
  البيئات المتباينة فى العوامل البيئية.

مساهمة  يدرك مدى 2/1/6
موضوع الدراسة لتنمية المعرفة 
 وحل المشاكل في البيئة المحيطة.

يس���������تنتج الت���������اثيرات  -2-1-6-1
السلبية التى تح�دثها العوام�ل البيئي�ة 

 على إنتاجية الحيوانات.
يذكر الطرق المختلفة  -2-1-6-2
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند

 
التى تستخدم لتقليل أثر األجهاد 

البيئى على الحيوان وزيادة 
 إنتاجيتها.

0B2/1/7  يربط بين المعرفة

والمهارات المكتسبة من برنامج 

الدراسة لتعزيز األنشطة البيئية 

والمهنية والمواطنة والمسؤولية عن 

  .المحيط الذي يعيش ويعمل فيه

يتع��رف عل��ى الت��اثيرات  -2-1-7-1
الفس��يولوجية الت��ى تح��دثها العوام��ل 

 البيئية على الحيوانات المختلفة.
 

المعرف����ة والفه����م  يوظ����ف   2/2/6 ية:المهارات الذهن -2-2
عل���ى المش���اكل المعق���دة والمتع���ددة 
األبع��اد ف��ي س��ياقات مألوف��ة وغي��ر 
مألوفة بغرض إجالء الرؤى وتقديم 

 الحلول والمقترحات الغير نمطية .

يحلل التاثيرالسلبى الذى  -2-2-6-1
يحدثه األجهاد البيئيى على إنتاجية 

 الحيوانات.
لطرق يناقش أهمية ا -6-2–2-2

المختلفة التى تستخدم لتقليل أثر 
األجهاد البيئى لزيادة إنتاجية 

 الحيوان.
1B2/2/7 آليات وأدوات بشان  يحدد

عملية االستدامة بغرض الحفاظ 
على الموارد الطبيعية وتقييم اآلثار 

 البيئية المحتملة .

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

س���������تنتج التغي���������رات ي -2-2-7-2
الفس�����يولوجية والتش�����ريحية الت������ى 
تح��دث للحيوان��ات الت���ى ترب��ى ف���ى 

 بيئات متباينة العوامل البيئية.
المهارات المهنية  -2-3

 :والعملية
يتقن تصميم نظم اإلدارة   2/3/1

 البيئية وتقييم األثر البيئي.
 

يق��در الت��اثيرات الس��لبية  -2-3-1-1
ل��ى األجه��اد البيئي��ى ع ح��دثهاي الت��ى

 إنتاجية الحيوانات. 

يعظم العائد من تطبيق  -2/3/4
 نظم اإلدارة البيئية.

 

 يح��دد الوس��ائل المناس��بة -2-3-4-1
لوقاية الحيوانات من العوامل البيئية 

 الغير مالئمة.
يح��دد الوس��ائل المختلف��ة  -2-3-4-2

الت���ى تس���تخدم لتقلي���ل أث���ر األجه���اد 
 البيئى لزيادة إنتاجية الحيوان.

 
المهارات العامة  -2-4

 :والقابلة للنقل
المهارات  يقترح تطوير  -2/4/3

و التعلم  يالالزمة للتمكن الذات
 المستمر( مثل العمل بشكل مستقل ,

 الوقت , ومهارات التنظيم). دارةإو

  

 

يمي����ز ب����ين الحيوان����ات  -2-4-3-1
الت��ى نش��أت تح��ت الظ��روف البيئي��ة 

 المتباينة.
ي���ة خت���ار الطريق���ة البيئي -2-4-3-2

المناس��بة الت��ى تس��تخدم لتقلي��ل أث���ر 
األجه�������������اد البيئ�������������ى عل��������������ى           

 إنتاجية الحيوانات المختلفة.
يستخدام الوسائل البيئي�ة  -2-4-3-3

المختلف���ة الت���ى تقل���ل أث���ر األجه���اد 
 البيئى على إنتاجية الحيوان.

 
 

U3- المحتويات: 
 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع

 2 1 2 ية وعالقتها المباشرة والغير مباشرة    العوامل البيئ -1
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 بتوزيع الحيوانات فى العالم.    
 األستجابة الفسيولوجية للجو الحار والبارد. -2

 ميكانية ضبط حرارة الجسم.   –تنظيم درجة الحرارة    
2 1 2 

 األقلمة والبيئة. -3
 * التأثيرات النى تحدثها درجة الحرارة على الحيوان.  
 درجات الحرارة الحرجة لحياة الحيوان.  *  
 * درجة الحرارة القاتلة للحيوان.                               

4 2 4 

 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 

 عالقة النمو ومعدل الزيادة اليومية وكفاءة الغذاء فى               -5
 م. 35إلى  5 -الحمالن بالمدى فى درجة الحراة من   

 * تأثير درجة الحرارة على وزن الميالد والزيادة         
 الكلية واليومية فى الحمالن بعد الوالدة.     
 * تأثير درجة الحرارة على معدل النمو وهرمونات         

 النمو .      

2 1 2 

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

2 1 2 

 جة حرارة      رتأثير العوامل البيئية الطبيعة على د -7
 الجسم والدم.   

  –الشهية  –* التأثير على المخ ومراكز العطش     
 افراز الهرمونات وتأثير ذلك         –التنظيم الحرارى       
 مأخوذ من الغذاء والماء .على ال      
 * التأثير على تمثيل كل العناصر الغذائية وكذلك        

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

4 2 4 

 .لزيادة إنتاجيته إستراتيجيات إدارة الحيوان -8
 ت رعاية الحيوان.* إستراتيجيا   
 * إستراتيجيات تغذية 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 

 قليل     الطرق التى تستخدم لتعديل العوامل البيئية لت -10
 الخصوبة.ونتاج تأثير المناخ على الحيوان لزيادة اإل     

 * التحكم البيئى لتعديل درجة الحرارة الحرجة        
 إلنتاج اللبن.        

4 2 4 

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

 الحيوانية المختلفة.       

2 1 2 

 14 14 28 إجمالى عدد الساعات
 

U4- المقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

 العوامل البيئية وعالقتها المباشرة والغير مباشرة     1
 بتوزيع الحيوانات فى العالم.    

 االول 

 للجو الحار والبارد.األستجابة الفسيولوجية  2
 ميكانية ضبط حرارة الجسم.   –تنظيم درجة الحرارة    

 الثانى



 4 

3 

 األقلمة والبيئة.
 * التأثيرات النى تحدثها درجة الحرارة على الحيوان.  

 * درجات الحرارة الحرجة لحياة الحيوان.   
 * درجة الحرارة القاتلة للحيوان.                               

 الثالث والرابع 

4 

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

 الحرارى على الحيوان.      

 الخامس 

5 

 ة النمو ومعدل الزيادة اليومية وكفاءة الغذاء فى              عالق
 م. 35إلى  5 -الحمالن بالمدى فى درجة الحراة من   

 * تأثير درجة الحرارة على وزن الميالد والزيادة         
 الكلية واليومية فى الحمالن بعد الوالدة.     
 ات     * تأثير درجة الحرارة على معدل النمو وهرمون    

 النمو.      

 السادس 

6 

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

 السابع 

7 

 جة حرارة الجسم والدم.رعلى دة تأثير العوامل البيئي
  –الشهية  –* التأثير على المخ ومراكز العطش     

 افراز الهرمونات وتأثير ذلك         –التنظيم الحرارى       
 على المأخوذ من الغذاء والماء .      
 * التأثير على تمثيل كل العناصر الغذائية وكذلك        

 ج المختلفة من الحيوان. التأثير على صور األنتا      
 * التأثير على إنتاج البويضات والحيوانات المنوية.        

 والتاسع الثامن

8 
 .لزيادة إنتاجيته إستراتيجيات إدارة الحيوان

 * إستراتيجيات رعاية الحيوان.   
 * إستراتيجيات تغذية الحيوان.   

 العاشر

9 
 الحرارى.جهاد طرق تعديل الظروف البيئية لتقليل اإل

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

 الحادى عشر

10 

 الطرق التى تستخدم لتعديل العوامل البيئية لتقليل     
 الخصوبة.وتأثير المناخ على الحيوان لزيادة األنتاج      

 رجة الحرارة الحرجة  * التحكم البيئى لتعديل د      
 إلنتاج اللبن.        

 الثانى عشر والثالث عشر

11 

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

 الحيوانية المختلفة.       

 الرابع عشر
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U5- ين المقرر والبرنامجالعالقة بU: 
 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم
 

 المهارات الذهنية
 

المهارات المهنية 
 والعملية

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

الت���ى وللبرن���امج 
المق������رر ق������وم ي
 تحقيقهاب

2/1/2 
2/1/6 
2/1/7 

2/2/6 
2/2/7 
 

2/3/1 
2/3/4 

 
 

 
2/4/3 

 
 

 
U6- مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مخرجات التعلم للمقرر موضوعات المقرر
x  x         2-1-2-1-  يذكر أهمية األجهاد البيئ�ى

 ة الحيوان. يعلى إنتاج

هم
الف

 و
فة

عر
الم

 

 x x     
   

 
يس�����تنتج التغي�����رات الت�����ى  -2-1-2-2

رب����ى ف����ى تح����دث للحيوان����ات الت����ى ت
  لمتباينة فى العوامل البيئية.االبيئات 

 x    x  
   

 
يتع����رف عل����ى الت����اثيرات  -2-1-7-1

الفس����يولوجية الت����ى تح����دثها العوام����ل 
  البيئية على الحيوانات المختلفة.  

   x x   
   

 
يس��تنتج الت��اثيرات الس��لبية  -2-1-6-1

الت���ى تح���دثها العوام����ل البيئي���ة عل����ى 
 إنتاجية الحيوانات.

       
x x X 

 
يذكر الطرق المختلفة التى  -2-1-6-2

تستخدم لتقليل أثر األجهاد البيئى على 
 وزيادة إنتاجيتها. اتالحيوان

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

نية
ذه

 ال
ات

هار
الم

 

x  X     

   

 

يس�������������تنتج التغي�������������رات  -2-2-7-2
جية والتش��ريحية الت��ى تح��دث الفس��يولو

              للحيوان����ات الت����ى ترب����ى ف����ى بيئ����ات 
  متباينة العوامل البيئية.

    x  x 
   

x 
يحلل التاثيرالسلبى الذى  -2-2-6-1

يحدثه األجهاد البيئيى على إنتاجية 
 الحيوانات.

       
 x  

 
يناقش أهمية الطرق  -6-2–2-2

ل أثر المختلفة التى تستخدم لتقلي
 األجهاد البيئى لزيادة إنتاجية الحيوان.

       
  x 

 
يق����در الت����اثيرات الس����لبية  -2-3-1-1

األجه���اد البيئي���ى عل���ى  ايح���دثه الت���ى
 إنتاجية الحيوانات.

ية 
هن

الم
ت 

ارا
مه

ال
لية

عم
وال

 

     x x 
   

x 
 يح����دد الوس����ائل المناس����بة -2-3-4-1

لوقاي��ة الحيوان��ات م��ن العوام��ل البيئي��ة 
 مالئمة.الغير 

       
x   

 
يح����دد الوس����ائل المختلف����ة  -2-3-4-2

التى تستخدم لتقليل أثر األجه�اد البيئ�ى 
 لزيادة إنتاجية الحيوان.
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x  X         2-4-3-1-  يمي��ز ب��ين الحيوان��ات الت��ى
 نشأت تحت الظروف البيئية المتباينة.

لة 
قاب

وال
مة 

لعا
ت ا

ارا
مه

ال
قل

للن
 

       

x  x 

 

ر الطريق�����ة البيئي�����ة اخت�����ي -2-4-3-2
المناس����بة الت����ى تس����تخدم لتقلي����ل أث����ر 

إنتاجية الحيوان�ات  األجهاد البيئى على
 المختلفة.

       
x x x 

 
يستخدام الوسائل البيئية  -2-4-3-3

المختلفة التى تقلل أثر األجهاد البيئى 
 على إنتاجية الحيوان.

 
 

U7-  :طرق التعليم والتعلم 

 نواتج التعلم المستهدفة
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم

رة
ض

حا
الم

 

ض
رو

الع
 و

الم
الف

ا
 

ت
شا

ناق
الم

 

لم 
لتع

ا
نى

او
لتع

ا
 

4T
حل

11T 4TT
كلة

مش
ال

نى 
ذه

 ال
ف

ص
الع

علم 
الت

ت 
عا

رو
مش

 

ار
دو

األ
ب 

لع
 

ب
تو

مك
ل 

مقا
ءة 

قرا
 

ية
علم

ض 
رو

ع
ية 

دان
مي

ة 
حل

ر
الة 

 ح
سة

درا
ية 

اع
ابد

ة 
تاب

ك
 

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
ر 

تبا
الخ

ا
وى 

شف
 ال

بار
خت

اال
لى 

عم
 ال

ار
ختب

اال
 

ل 
عما

أ
سنة

ال
 

إمتحانات 
 صغيرة

تقيم  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 

 
 الوزن النسبي لكل تقييموتقيم الجدول الزمنى لل -9

 األسبوع النسبة طرق التقيم
 نهاية الترم 60 األختبار النظرى النهائى
 الخامس عشر 15 األختبار الشفوي النهائى

 السابع 10  التقيم العملي لنصف الفصل الدراسى
 الخامس عشر 10 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى

العروض تقييم المشاريع والتقارير و
 أسبوعى 5 والمناقشات والواجبات

 األجمالى
 
 

100% 
 

 

 قائمة المراجع -01
 م2005 فسيولوجى الحيوان                أ. د / مدحت حسنين خليل محمد -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 للزياراتامكانات مادية  -أقالم  -أجهزة ووسائل عرض           

 
 

 حسنى السيد أحمد د/  منسق المقرر:
 

 نادية حامد البتانونيد./  رئيس القسم:
 

 التاريخ:  //   


	توصيف مقرر الإجهاد البيئى الحيوانى (أقلمة)
	(أ)  البيانات الأساسية

	العنوان: الإجهاد البيئى الحيوانى (أقلمة)        الكود: DE048
	(ب) البيانات المهنية

	2/2/7 يحدد آليات وأدوات بشان عملية الاستدامة بغرض الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقييم الآثار البيئية المحتملة .
	2/1/7 يربط بين المعرفة والمهارات المكتسبة من برنامج الدراسة لتعزيز الأنشطة البيئية والمهنية والمواطنة والمسؤولية عن المحيط الذي يعيش ويعمل فيه. 

