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 حيوان متقدمتغذية فسيولوجى توصيف مقرر 

 

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

 :  عنصر رئيسي أم ثانوي للبرامج

 إجبارى أم إختيارى: إختيارى

 للبيئة وإدارة مشروعاتها : قسم التنمية المتواصلة  القسم الذي يقدم البرنامج

 : قسم التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها القسم الذي يقدم المقرر

 ماجستير : السنة الدراسية/ المستوى

 تاريخ اعتماد المواصفات

 )أ(  البيانات األساسية

   DE037 الكود:  فسيولوجى تغذية حيوان متقدم العنوان:
  1 ة:المحاضر 2 :التدريسيةالساعات 

 ساعة  2المجموع: 2 :    العملي :رااد الخاصحصص اإل

 )ب( البيانات المهنية 

 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1
 .دراسة فسيولوجى التغذية لألنواع الحيوانية المختلفةإبراز وبيان أهمية  -1-1        

 هضم فيها.معرفة األختالفات بين األنواع الحيوانية المختلفة وطبيعة ال -1-2

 راسة هضم الغذاء فى الحيوانات المجترة .د -1-3

 مناقشة دور اإلنزيمات المختلفة فى هضم المركبات الغذائية. -1-4

 معرفة عمليات الهدم والبناء داخل الخلية الحيوانية. -1-5

   

 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند

  :والفهم ةالمعرف -2-1
يستنتج أدوات ومؤشرات  -2.1.4

 التنمية البيئية.

يستنتج طرق معالجة  -2-1-4-1
األمراض الفسيولوجية الناتجة عن 

إتباع التغذية الغير صحيحة 
  للحيوانات.

يشرح كيفية إستخدام  -2-1-4-2
التغذية على أساس علمى للوقاية 

 من األمراض الفسيولوجية.

التطورات العلمية عدد ي -2.1.4

والطرق المنهجية المتقدمة فى 

 مجال التنمية المستدامة للبيئة. 

 

يذكر األختالفات بين  -2-1-5-1
األنواع الحيوانية المختلفة فى 

 الجهاز الهضمى والهضم.
يشرح دور اإلنزيمات  -2-1-5-2

فى هضم المركبات الغذائية 
 المختلفة.

يستنتج كيفية إستخدام  -2-1-5-3
الخامات العلفية المتوفرة فى البيئة 
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
المحلية فى تغذية الحيوانات دون 

 حدوث أمراض فسيولوجية لها.
يذكر نواتج عمليات  -2-1-5-4

 الهدم والبناء داخل الخلية.

 المهارات الذهنية: -2-2
يحلل المعلومات البيئية  -1.4.4

المختلفة وتوظيفها فى حل 

 ة بإسلوب علمى.يالمشكالت البيئ

يناقش كيفية إستخدام  -2-2-1-1
المصادر العلفية المتوفرة فى البيئة 

فى تغذية الحيوانات بالطرق العلمية 
 السليمة.

 

بين  المعارف  يقارن -2.4.4

البيئية المختلفة للوصول إلى أفضل 

   .الحلول للمشكالت البيئية

يقارن بين األنواع  -2-2-3-1
الحيوانية المختلفة فى الصفات 

 حية والهضم.التشري

يستخلص الممارسات  -2.4.4

األمثل مع  الجيدة للتعاملالبيئية 

 مختلف األنظمة البيئية.

 

يستنتج دورالتغذية  -2-2-7-1
الصحيحة والمناسبة لكل الحيوانات 
للوقاية من األمراض الفسيولوجية 
المختلفة المرتبطة بالتغذية الغير 

 صحيحة.
يستنتج نواتج عمليات  -7-2–2-2
 هدم والبناء داخل الخلية الحيوانية.ال
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند

المهارات المهنية  -2-3
 :والعملية

المهارات المختلفة  يطبق -2-3-1

لضمان التنمية المستدامة للموارد 

 البيئية.

 

تقدير نسب المركبات  -2-3-1-1
الغذائية التى يجب توافرها فى 

 العالئق المتزنة للحيوانات
يستخدم طرق التغذية  -2-3-1-2

وقاية الحيوانات من نة لالمتز
 األمراض الفسيولوجية.

    

يحدد الطرق واألدوات  -4-2-2

التنمية  في األداءالمناسبة لتعظيم 

 . المستدامة للبيئة وإدارة مشروعاتها

 

يحدد األمراض  -2-3-4-1
الفسيولوجية التى تسببها التغذية 

 الخاطئة وكيفية عالجها. 
يحدد نواتج عمليات  -4-2–2-3

دم والبناء داخل الخلية وأهمية اله
 المركبات الناتجة منها

 للحيوانات.

المهارات العامة  -2-4
 :والقابلة للنقل

يستخدم المصادر المختلفة  -2-4-6

للمعلومات لوضع حلول ابتكاريه 

 لقضايا التنمية البيئية.

 

ستخدم التغذية على ي 2-4-6-1
أساس علمى للوقاية من األمراض 

ناتجة من التغذية الفسيولوجية ال
 الخاطئة.

الطرق واألساليب يحدد  -2-4-6-2
المختلفة لتغذية الحيوانات التى 

تحسن اإلنتاج مع المحافظة على 
 البيئة. 

يحدد أهمية التغذية  -2-4-6-3
المناسبة الحيوانات المجترة فى 

 تنمية البيئة.
األساليب المختلفة يختار -2-4-6-4

إتخاذ من التغذية التى تساعده على 
القرارات المناسبة التى تواجهه فى 

 مجال التجارب البحثية.
 
 
 

 :المحتويات -3

عدد  الموضوع
 الساعات

 /عمليإرااد محاضرة

فى المجترات وعملية  جهاز الهضمىلمقدمة عن التغذية وا -1
 األجترار.

 –العناصر الغذائية الرئيسية وتشمل   الماء -*
األمالح المعدنية  – الدهون-البروتينات–الكربوهيدرات
 والفيتامينات.

2 1 2 

 هضم المركبات الغذائية فى المجترات . -2

 هضم األلياف فى كرش الحيوانات المجترة  -* 
 البروتينات. –الدهون  –* هضم الكربوهيدرات    
 * طرق إمتصاص الغذاء المهضوم فى القناه الهضمية.   

6 
 

3 
 

6 
 

 مقدمة عن الخلية. -3
 قة وعمليات البناء والهدم فى الخلية )التمثيل(.* الطا   

 * التفاعالت الكميائية .    
 التفاعالت العكسية والغير عكسية. –أ      
 العوامل المساعدة ومساعدات اإلنزيمات.  -ب     

4 2 4 

       تحدث فى الخليةالتى  عمليات البناء والهدم -4
 الخلوية. ( ونقل الطاقةATP* حامالت الطاقة )     

2 1 2 
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 * عملية تحلل الجلكوز.      

 أو دورة حمض        Krebs Cycleدورة كربس  -5
 أو  Citric acid cycleالستريك    

Tricarboxylic acid cycle.                                    *
 نظام نقل اإلليكترون.

 * خصائص دورة كربس.    
 لتجبن والكحول.* التخمر: تعب العضالت وا    
 * األكسدة الفوسفورية وخصائصها.    

4 2 4 

 Carbohydrateعمليات بناء وهدم الكربوهيدرات  -6

Metabolism.              
 * تخزين الجليكوجين.

 * تخليق الجلكوز.

2 1 2 

 عمليات بناء وهدم الدهون. -7
 * تخليق الدهن.    

2 1 2 

 نية والبروتين.يمعمليات بناء وهدم األحماض األ -8
 * عملية نزع مجموعة األمين      

Oxidative deamnation.                                
 * عملية نقل مجموعة األمين.     

Transamination. 

2 1 2 

           Nitrogen Balanceميزان النيتروجين   -9
 ميزان النيتروجين الموجب والسالب. *      
 قاط التالقى بين ميتابولزم الكربوهيدرات     * ن      

 والدهون والبروتينات.       
 * عناصر الغذاء الضرورية )األحماض األمينية            

 الفيتامينات(  –األمالح المعدنية  -ضرورية ال       

4 2 4 

 28 14 28 إجمالى الساعات
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 :المقرر موضوعات -4
 ألسبوعا الموضوع الموضوع رقم

1 

فى المجترات وعملية  جهاز الهضمىلمقدمة عن التغذية وا 
 األجترار.

 –العناصر الغذائية الرئيسية وتشمل   الماء -*
األمالح المعدنية  –الدهون -البروتينات–الكربوهيدرات
 والفيتامينات.

 االول

2 

 هضم المركبات الغذائية فى المجترات . 

 ات المجترة هضم األلياف فى كرش الحيوان -* 
 البروتينات. –الدهون  –* هضم الكربوهيدرات    
 * طرق إمتصاص الغذاء المهضوم فى القناه الهضمية.   

 الثاني والثالث والرابع

3 

 مقدمة عن الخلية. 
 * الطاقة وعمليات البناء والهدم فى الخلية )التمثيل(.   

 * التفاعالت الكميائية .    
 كسية والغير عكسية.التفاعالت الع –أ      
 العوامل المساعدة ومساعدات اإلنزيمات.  -ب     

 الخامس والسادس 

4 
 عمليات البناء والهدم التى تحدث فى الخلية      

 ( ونقل الطاقة الخلوية.ATP* حامالت الطاقة )     
 * عملية تحلل الجلكوز.      

 السابع 

5 

 أو دورة حمض        Krebs Cycleدورة كربس  
 أو  Citric acid cycleالستريك    

Tricarboxylic acid cycle.                                   

 * نظام نقل اإلليكترون.
 * خصائص دورة كربس.    
 * التخمر: تعب العضالت والتجبن والكحول.    
 * األكسدة الفوسفورية وخصائصها.    

 الثامن والتاسع

6 

 Carbohydrateمليات بناء وهدم الكربوهيدرات ع

Metabolism.              
 * تخزين الجليكوجين.

 * تخليق الجلكوز.

 العاشر

7 
 عمليات بناء وهدم الدهون.

 * تخليق الدهن.    
 الحادى عشر 

8 

 عمليات بناء وهدم األحماض األمينية والبروتين.
 * عملية نزع مجموعة األمين      

Oxidative deamnation.                                
 * عملية نقل مجموعة األمين.     

Transamination. 

 الثانى عشر 

9 

           Nitrogen Balanceميزان النيتروجين 
 ميزان النيتروجين الموجب والسالب. *      
 * نقاط التالقى بين ميتابولزم الكربوهيدرات           

 الدهون والبروتينات.و       
 * عناصر الغذاء الضرورية )األحماض األمينية            

 الفيتامينات(  –األمالح المعدنية  -الضرورية        

 الثالث عشر والرابع عشر
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 العالقة بين المقرر والبرنامج: -5

 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم

 

 المهارات الذهنية

 

المهنية  المهارات

 والعملية

المهارات العامة 

 والقابلة للنقل

المعااااااااااااااااااااااايير 

األكاديمياااااااااااااااااة 

التااا  وللبرناااامج 

المقاااااارر قااااااو  ي

 تحقيقهاب

2/1/5 

2/1/4 

 

2/2/3 

2/2/7 

2/2/1 

 

2/3/1 

2/3/4 

 

2/4/6 

 

 

 

 : مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة -6

 موضوعات المقرر لمقررل مخرجات التعلم
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

رف
مع

ال
 ة

هم
لف

وا
 

يذكر  -2-1-5-1
األختالفات بين األنواع 
الحيوانية المختلفة فى 

 الجهاز الهضمى والهضم.

 

 

      x 

يشرح دور  -2-1-5-2
اإلنزيمات فى هضم 

المركبات الغذائية 
 المختلفة.

 

 

     X  

يستنتج كيفية  -2-1-5-3
إستخدام الخامات العلفية 

لية المتوفرة فى البيئة المح
فى تغذية الحيوانات دون 

حدوث أمراض 
 سيولوجية لها.ف

 

      

X  

يذكر نواتج  -2-1-5-4
عمليات الهدم والبناء 

 داخل الخلية.

  

   

  X  

يستنتج طرق  -2-1-4-1
معالجة األمراض 

الفسيولوجية الناتجة عن 
 لغيراإتباع التغذية 

 صحيحة للحيوانات.

  

  X 

X X   

فية يشرح كي -2-1-4-2
إستخدام التغذية على 

أساس علمى للوقاية من 
 األمراض الفسيولوجية.

  

 x  

  X  

ية
هن

لذ
 ا
ت

را
ها

لم
ا

 

يقارن بين  -2-2-3-1
األنواع الحيوانية المختلفة 

فى الصفات التشريحية 
 والهضم.

   

  

   X 

يستنتج  -2-2-7-1
دورالتغذية الصحيحة 

والمناسبة لكل الحيوانات 
اض للوقاية من األمر

الفسيولوجية المختلفة 
المرتبطة بالتغذية الغير 

 صحيحة.

   

  

  X X 
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يستنتج نواتج  -7-2–2-2
عمليات الهدم والبناء 
 داخل الخلية الحيوانية.

   

  

 X X  

يناقش كيفية  -2-2-2-1
إستخدام المصادر العلفية 

المتوفرة فى البيئة فى 
تغذية الحيوانات بالطرق 

 العلمية السليمة.

 x X 

X X 

    

ية
مل

لع
وا

ة 
ني
مه

 ال
ت

را
ها

لم
ا

 

تقدير نسب  -2-3-1-1
المركبات الغذائية التى 

يجب توافرها فى العالئق 
 .المتزنة للحيوانات 

    

   

X x 

يستخدم طرق  -2-3-1-2
وقاية التغذية المتزنة ل

الحيوانات من األمراض 
 الفسيولوجية.

     

 

X X  

 يحدد -2-3-4-1
وجية األمراض الفسيول

التى تسببها التغذية 
الخاطئة وكيفية           

 عالجها. 

     

 

   

يحدد نواتج  -4-2–2-3
عمليات الهدم والبناء 
داخل الخلية وأهمية 

 منها المركبات الناتجة
     للحيوانات.

   X  

 

x X  

ل
نق
 لل

لة
اب
لق
وا

ة 
ام

لع
 ا
ت

را
ها

لم
ا

 

ستخدم ي -2-4-6-1
التغذية على أساس علمى 

من األمراض  للوقاية
الفسيولوجية الناتجة من 

 التغذية.

       X  

الطرق يحدد  -2-4-6-2
واألساليب المختلفة لتغذية 

الحيوانات التى تحسن 
اإلنتاج مع المحافظة على 

 البيئة. 

x       X  

يحدد أهمية  -2-4-6-3 
لحيوانات لالتغذية المناسبة 

 المجترة فى تنمية البيئة.

X      x x  

 تارخي -2-4-6-4
األساليب المختلفة من 

التغذية التى تساعده على 
إتخاذ القرارات المناسبة 

فى مجال  هالتى تواجه
 التجارب البحثية.

x x X x      

 
 طرق التعليم والتعلم:  -7

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلمنواتج التعلم المستهدفة 
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 للمقرر

رة
ض
حا
لم
ا

 

عر
ال
 و
ال 
الف
ا

ض
و

 

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

2-1-1-1 X              

2-1-1-2 X  x            

2-1-1-3 X              

2-1-1-4 X  x             

2-1-2-1 X              

2-1-6-1 X              

 المهارات الذهنيه

2-2-1-1 X  x   X      X   

2-2-6-1            X   

2-2-6-2   x   X         

2-2-7-1   x   x      x   

 المهارات المهنية

2-3-4-1   x        x   x 

2-3-4-2   x        x    

2-3-4-3   x        x    

2-3-4-4   x        x    

المهارات العامة 

 و المنقولة

2-4-1-1   x            

2-4-1-2   x            

2-4-1-3   x            

2-4-1-4   x            
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 :نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق  -8

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 التقويم طرق

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
 

تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم

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

2-1-1-3 x X      

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

2-1-6-1 x X      

 رات الذهنيهالمها

2-2-1-1 x    x   
2-2-6-1 x X      

2-2-6-2 x    x   

2-2-7-1 x X      

 المهارات المهنية

2-3-4-1   x x    

2-3-4-2   x x    

2-3-4-3   x x    

2-3-4-4   x x    

 المنقولةالمهارات العامة و

2-4-1-1   x    x 

2-4-1-2   x    x 

2-4-1-3   x    x 

2-4-1-4   x    x 

 

 الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمن  للتقيم  -9

 

 األسبوع النسبة ق التقيمرط
 نهاية الترم 66 األختبار النظرى النهائى

 عشر الخامس 15 األختبار الشفوي النهائى

 السابع 16  التقيم العملي لنصف الفصل الدراسى

 عشر خامسال 16 اسىالتقيم العملي لنهاية الفصل الدر

 م المشاريع والتقارير والعروض والمناقشاتيتقي

 والواجبات
5 

 أسبوعى

  %166 األجمالى

 

 قائمة المراجع -01

 م2665 فسيولوجى الحيوان                أ. د / مدحت حسنين خليل محمد -16-1

 م1997 أ. د / جمال الدين عبد الرحيم      فسيولوجيا حيوانات المزرعة -16-2
 م1991اإلنتاج الحيوانى                  أ.د/ كامل عبد العليم  -16-3
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