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 معهد الدراسات والبحوث البيئية
 قسم التنمية المتواصلة للبيئة  

 دارة مشروعاتهاإو      

 

 جمال -ماعز  –تغذية أغنام توصيف مقرر 
 

  التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتهادكتوراه برنامج   :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر
 :  لبرامجعنصر رئيسي أم ثانوي ل

 إختيارى إجبارى 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

 ساسية(أ)  البيانات األ
  DE021 الكود:       جمال -ماعز  –تغذية أغنام  :العنوان

  1 المحاضرة:         2 :تدريسيةالساعات ال
 ساعة  2المجموع: 2 :    العملي           :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البيانات المهنية 
 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1
 .لألنواع الحيوانية المختلفةدراسة التغذية إبراز وبيان أهمية  -1-1
 معرفة األختالفات بين األنواع الحيوانية المختلفة وطبيعة الهضم فيها. -1-2
 التعرف على أنواع األعالف المختلقة وتركيبها الكميائى. -1-3
 مناقشة الطرق المختلفة المتبعة فى تغذية األنواع الحيوانية المختلفة. -1-4
 اب األحتياجات الغذائية لكل األنواع الحيوانية ولكل نظم اإلنتاج تحليل ودراسة كيفية حس -1-5

 المختلفة.       
 التدريب على كيفية تكوين العالئق المختلفة من كل الخامات المتوفرة. -1-6

   
 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
المعلومات  وضحي   2/1/1 :والفهم ةالمعرف -2-1

الالزمة لتنمية واستدامة الموارد 
     الطبيعية .

 

 

يشرح إدارة التغذية  -2-1-1-1
لقطعان الحيوانات فى مراحل 

 اإلنتاج المختلفة.
  

يستنتج كيفية إستخدام  -2-1-1-2
الخامات العلفية المتوفرة فى البيئة 

المحلية فى تكوين عالئق متزنة 
 غذية الحيوانات.إلستخدامها فى ت

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

ستنتج األختالفات بين ي -2-1-6-1
األنواع الحيوانية المختلفة فى 

الجهازالهضمى والهضم فى هذه 
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
 الحيونات.  

األعالف  يشرح تركيب -2-1-6-2
 المختلفة وتقسيمها والتركيب

 الكميائى لها.
يربط بين المعرفة    2/1/7

والمهارات المكتسبة من برنامج 
الدراسة لتعزيز األنشطة البيئية 

والمهنية  والمواطنة والمسؤولية 
عن المحيط الذي يعيش ويعمل 

 فيه.
 

يقارن بين طرق التغذية  -2-1-7-1
المختلفة لكل مراحل اإلنتاج 

 المختلفة.
 يشرح  طرق حساب -2-1-7-2

األحتياجات الغذائية للحيوانات 
 المختلفة لكل أنواع اإلنتاج المختلفة.

المعرفة والفهم  يوظف   2/2/6 المهارات الذهنية: -2-2
على المشاكل المعقدة والمتعددة 
األبعاد في سياقات مألوفة وغير 

مألوفة بغرض إجالء الرؤى 
وتقديم الحلول ومقترحات غير 

 نمطية .
 

ام اإلنتاج يطبق نظ -2-2-6-1
المناسب للمحافظة على البيئة تحت 

 مختلف األنظمة البيئية.
يناقش كيفية إستخدام  -2-2-6-2

المصادر العلفية المتوفرة فى البيئة 
فى تغذية الحيوانات بالطرق السليمة 

 واإلقتصادية.
آليات وأدوات بشان  حددي   2/2/7

عملية االستدامة بغرض الحفاظ 
ية وتقييم اآلثار على الموارد الطبيع

 البيئية المحتملة .

 

يحسب اإلحتياجات  -2-2-7-1
الغذائية لحيوانات اللحم واللبن من 

 المكونات المتوفرة بالمزرعة.

يحلل ويقييم المعلومات    2/2/2
 البيئية .

 

يقارن بين نظم التغذية  -2-2-2-1
المختلفة تحت الظروف البيئية 

 المختلفة.
ة إستخدام يستنتج أهمي -2-2-2-2

طرق التغذية الصحيحة والمناسبة 
لكل مرحلة من مراحل األنتاج 

 المختلفة.
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
المهارات المهنية  2-3-1

 :والعملية
يتقن تصميم نظم    2/3/1/1

 اإلدارة البيئية وتقييم األثر البيئي.
 

يميز بين األعالف  2-3-1-1-1
الجيدة وغير الجيدة من الشكل 

 والتركيب الكيماوى. 
قدر القيمة الغذائية ي 2-3-1-1-2

للألعالف المختلفة فى صورة 
TDN   وSV. 

يحسب األحتياجات  2-3-1-1-3
الحافظة واإلنتاجية لكل الحيوانات 

 ألنتاج المختلفة. أنواععلى حسب 
يقيم ويعظم العائد من    2/3/1/4

 تطبيق نظم اإلدارة البيئية.
 

التغذية م ايستخدم نظ 2-3-1-4-1
إنتاجية الحيوانات  لتحسين المالئم

 ة على البيئة.مع المحافظ
نتاج يقيم نظم اإل 2-3-1-4-2

 المختلفة إقتصاديا وبيئيا. 
يركب عالئق من  2-3-1-4-3

 الخامات المتوافرة فى البيئة.
المهارات العامة  2-3-2

 :والقابلة للنقل
ثقافة  يساهم في نشر  2/3/2/1

الحفاظ على البيئة وتنميتها 
 مواردها المختلفة.واالستدامة ل

 

يحدد نظام التغذية  2-3-2-1-1
 المناسب لنوع اإلنتاج والمالئم بيئيا.

يحدد النوع الحيوانى  2-3-2-1-2
 المالئم للظروف البيئية.

عداد قواعد يتمكن من إ   2/3/2/2
بيانات بيئية تكون بمثابة بنك 

ليه وقت إللمعلومات يمكن الرجوع 
 ه.الحاج

 

ألساليب ايختار 2-3-2-2-1
المختلفة من التغذية التى تساعده 

على إتخاذ القرارات المناسبة التى 
 ه فى مجال التجارب البحثية.هتواج

مصادر  ينوع    2/3/2/4
المعلومات (نصية ولفظية وعددية 

 وبيانية). 

 

على ستخدم التغذية ي 2-3-2-4-1
علمي لتحسين األنواع أساس 

 المختلفة من األنتاج.
خت����������ار الطريق����������ة ي 2-3-2-4-2

المناس���������بة لتق���������دير إحتياج���������ات 
وانات على حسب كمية اإلنت�اج الحي

 .ونوعه
 
 
 

U3- المحتويات: 
 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع

 -:لحيوانىاة التغذية فى األنتاج يمقدمة عن أهم -1
والتركيب  طبيعتها ووظيفتها –المواد الغذائية  -   

  .الكيماوى

2 1 2 

 الغذائية لألغنام. حتياجاتاإل -2
الماء، الطاقة، البروتين، األمالح المعدنية،  -

 الفيتامينات.
 )TDN ) (SEتقييم عالئق األغنام ( -

2 1 2 

 غذاء األغنام ومواصفاته. -3
 عالئق تغذية األغنام.  -       
 تغذية األغنام تامة النمو. -       
 التغذية فى فترة التلقيح. -       

4 2 4 
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 ية فى الفترة األولى واألخيرة من الحمل. التغذ -       
 التغذية فى فترة الرضاعة وإنتاج اللبن -4     

 تغذية الحمالن بعد الفطام -       
 تغذية الكباش -       
 -تسمين األغنام : -5     

 تسمين األغنام على المراعى -       
 تسمين الحمالن على المركزات والمخلفات –       

 تغذية ورعاية األغنام فى الصيف –       

2 
 
 
2 

1 
 
 
1 
 
 

 

2 
 
 
2 

 -تأثير التغذية على إنتاج األغنام: -6      
 إنتاج الصوف -   
 إنتاج اللحم -   

2 1 2 

 تأثير تغذية األغنام على:  -7      
 خصوبة الحيوانات -   
 إنتاج اللبن -   
 التأثير على صحة الحيوانات -   

2 1 2 

 الغذاء والمقررات الغذائية للماعز -أ-8     
 والبروتين إحتياجات الماعز من الطاقة -       
 والفيتاميناتاإلحتياجات من األمالح المعدنية  -       
 اإلحتياجات من الماء -       
 المواد العلفية التى تكون عالئق الماعز-ب-8
 المقررات الغذائية -      
 ر التربية واألمهاتإحتياجات ذكو –      
 إحتياجات صغار الماعز –      
 تسمين صغار الماعز -ج-8
 تغذية الماعز على المخلفات -      

8 4 8 

 الجهاز الهضمى وتغذية األبل. -أ -9   
 األحتياجات الغذائية لألبل. -        
 المخلفات الزراعية التى تستخدم فى تغذية  -ب-9

 إستهالك األبل - األبلطرق رعى  - األبل.        
 للمياه        

4 2 4 

 14 14 28 إجمالى الساعات
    

 
 

U4- المقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

 -:لحيوانىاة التغذية فى األنتاج يمقدمة عن أهم 1
  .طبيعتها ووظيفتها –المواد الغذائية  - 

 االول

2 
 حتياجات الغذائية لألغنام.اإل

 ، الطاقة، البروتين، األمالح المعدنية، الفيتامينات.الماء -
 )TDN ) (SEتقييم عالئق األغنام ( -

 الثاني 

3 

 غذاء األغنام ومواصفاته.
 عالئق تغذية األغنام.  -
 تغذية األغنام تامة النمو. -
 التغذية فى فترة التلقيح. -
 

 الثالث والرابع 

4 
 التغذية فى فترة الرضاعة وإنتاج اللبن 

 تغذية الحمالن بعد الفطام -       
 تغذية الكباش -       

 الخامس 

5 
 -تسمين األغنام :

 تسمين األغنام على المراعى -       
 تسمين الحمالن على المركزات والمخلفات –       

 السادس
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 تغذية ورعاية األغنام فى الصيف –       

6 
 -تأثير التغذية على إنتاج األغنام:

 إنتاج الصوف -   
 إنتاج اللحم -   

 السابع 

7 

 تأثير تغذية األغنام على:
 خصوبة الحيوانات -   
 إنتاج اللبن -   
 التأثير على صحة الحيوانات -   

 الثامن  

8 

 الغذاء والمقررات الغذائية للماعز -أ
 إحتياجات الماعز من الطاقة والبروتين -       
 ألمالح المعدنية والفيتاميناتاإلحتياجات من ا -       
 اإلحتياجات من الماء -       

 المواد العلفية التى تكون عالئق الماعز-ب
 المقررات الغذائية -      
 إحتياجات ذكور التربية واألمهات –      
 إحتياجات صغار الماعز –      

 تسمين صغار الماعز -ج
 تغذية الماعز على المخلفات -      

والح��ادى  لعاش��رالتاس��ع وا
  عشر والثانى عشر

9 

 الجهاز الهضمى وتغذية األبل. -أ
 األحتياجات الغذائية لألبل. -        

 المخلفات الزراعية التى تستخدم فى تغذية األبل. -ب
 طرق رعى األبل. -      
 إستهالك األبل للمياه -      

 الثالث عشر والرابع عشر

 
U5- امجالعالقة بين المقرر والبرنU: 

 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

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

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

2/3/1/1 
2/3/1/4 

 

2/3/2/1 
2/3/2/2 
2/3/2/4 

 



 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
الف

و
 

يشرح إدارة  -2-1-3-1
التغذية لقطعان الحيوانات 

فى مراحل اإلنتاج 
 المختلفة.

 
x 

   x    

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

المتوفرة فى البيئة المحلية 
فى تكوين عالئق متزنة 

إلستخدامها فى تغذية 
  الحيوانات.  

x 

X 

    X   

ستنتج ي -2-1-4-1
األختالفات بين األنواع 
الحيوانية المختلفة فى 

لهضمى والهضم ا الجهاز
 فى هذه الحيونات.

X 

      

 X 

 يشرح تركيب -2-1-4-2
األعالف المختلفة 

لتركيب وتقسيمها وا
 الكميائى لها.

  
   

 X X  

يقارن بين  -2-1-5-1
طرق التغذية المختلفة لكل 

 مراحل اإلنتاج المختلفة.

  
 x x 

x    

يشرح  طرق  -2-1-5-2
حساب األحتياجات 
الغذائية للحيوانات 

المختلفة لكل أنواع اإلنتاج 
 المختلفة.

x x 

   

  X  

نية
ذه

 ال
ات

هار
الم

 

يطبق نظام  -2-2-2-1
اإلنتاج المناسب للمحافظة 

على البيئة تحت مختلف 
 األنظمة البيئية.

   
  

 X X  

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

المتوفرة فى البيئة فى 
تغذية الحيوانات بالطرق 

 السليمة واإلقتصادية.

x x  

  

 X  X 

يحسب  -2-2-3-1
اإلحتياجات الغذائية 
ن من لحيوانات اللحم واللب
المكونات المتوفرة 

 بالمزرعة.  

x x  

  

  X  

يقارن بين نظم  -2-2-7-1
التغذية المختلفة تحت 

 الظروف البيئية المختلفة.

 x X 
  

    



 7 

يستنتج أهمية  -2-2-7-2
إستخدام طرق التغذية 

الصحيحة والمناسبة لكل 
مرحلة من مراحل األنتاج 

 المختلفة.

  X 

X  

    

نية
مه

 ال
ت

را
مها

ال
 

لية
عم

وال
 

يميز بين  -2-3-1-1
األعالف الجيدة وغير 

الشكل حيث الجيدة من 
     والتركيب الكيماوى. 

     
 

X   

قدر القيمة ي -2-3-1-2
الغذائية للألعالف 

المختلفة فى صورة 
TDN   وSV. 

     
 

 X  

يحسب  -2-3-1-3
األحتياجات الحافظة 

واإلنتاجية لكل الحيوانات 
        أنواععلى حسب 

 األنتاج المختلفة.

X x      X  

م ايستخدم نظ -2-3-4-1
لتحسين  التغذية المالئم

إنتاجية الحيوانات مع 
 ة على البيئة.المحافظ

 x  x 
 x  

  

يقيم نظم  -2-3-4-2
نتاج المختلفة إقتصاديا اإل

 وبيئيا. 

  X x  
 

   

يركب عالئق  -2-3-4-3
من الخامات المتوافرة فى 

 البيئة.

x x    
 

x   

قل
 للن

بلة
لقا

 وا
مة

لعا
ت ا

را
مها

ال
 

يحدد نظام  -2-4-3-1
التغذية المناسب لنوع 
 اإلنتاج والمالئم بيئيا.

   x X x    

يحدد النوع  -2-4-3-2
الحيوانى المالئم 
 للظروف البيئية.

x x      X  

األساليب يختار -2-4-4-1
المختلفة من التغذية التى 

تساعده على إتخاذ 
قرارات المناسبة التى ال

فى مجال  هتواجه
 .التجارب البحثية

       X  

ستخدام ي -2-4-5-1
علمي على أساس التغذية 

لتحسين األنواع المختلفة 
 من األنتاج.

      x X  

الطريقة  يختار -2-4-5-2
المناسبة لتقدير إحتياجات 

وانات على حسب الحي
 .كمية اإلنتاج ونوعه

    x x  X  
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 طرق التعليم والتعلم:  -7

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
 

ة 
تاب

ك
ية

اع
ابد

 

بة
جر

ت
 

 المعرفه و الفهم

2-1-3-1 X              

2-1-3-2 X              

2-1-4-1 X  x            

2-1-4-2 X X x            

2-1-5-1 X              

2-1-5-2 X X x            

 المهارات الذهنيه

2-2-2-1  x   X       X   

2-2-2-2               

2-2-3-1  x  x X       X   

2-2-7-1               

2-2-7-2      x         

 المهارات المهنية

2-3-1-1               

2-3-1-2      x         

2-3-1-3  x  v2T        X  X 

2-3-4-1   x   x      X  X 

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

2-3-4-3  x  x        X  X 

رات العامة المها
 و المنقولة

2-4-3-1   x            

2-4-3-2   x            

2-4-4-1   x            

2-4-5-1   x            

2-4-5-2   x            
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 :نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق  -8

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

رى
حري

الت
ر 

تبا
الخ

ا
 

اال
وى

شف
 ال

بار
خت

لى 
عم

 ال
ار

ختب
اال

 

ل 
عما

أ
سنة

ال
 

تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم

2-1-3-1 x X      

2-1-3-2 x X     X 

2-1-4-1 x X     x 

2-1-4-2 x X      

2-1-5-1 x X     x 

2-1-5-2 x X      

 المهارات الذهنيه

2-2-2-1 x    X4T   

2-2-2-2 x X      

2-2-3-1 x    X4T   

2-2-7-1 x X      

2-2-7-2 x X      

 المهارات المهنية

2-3-1-1   x x    

2-3-1-2   x x    

2-3-1-3   x x    

2-3-4-1   x x    

2-3-4-2   x x    

2-3-4-3   x x    

 المنقولةالمهارات العامة و

2-4-3-1   x    x 

2-4-3-2   x    x 

2-4-4-1   x    x 

2-4-5-1   x    x 

2-4-5-2   x    x 

 
 الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم  -9

 
 األسبوع النسبة ق التقيمرط

 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

تقييم المشاريع والتقارير والعروض والمناقشات 
 أسبوعى 5 والواجبات

  %100 األجمالى
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 قائمة المراجع -01
 م1998 تربية وإنتاج األغنام والماعز   أ.د/ محمد خيرى محمد إبراهيم -
 م 2008 ى    أ. د /عادل سيد أحمد البربرىاألبل  حيوان األمن الغذائ -

 م.1985حيوانات المزرعة                  جون هاموند   -        
 م2005الخيل واألبل                       سعيد بن عبد هللا جنيدل  -
 م.1993تغذية حيوانات المزرعة " األسس العلمية ومواد العلف" أ.د/ مصطفى نوار  -
 م.1999ل أ.د/ مفتاح أحمد عكاشة ، أ.د/ أحمد عبد الرازق جبر تغذية اإلب -
     المجلة المصرية للتغذية واألعالف   -

Animal Nutrition Handbook, section 16: Sheep nutrition and feeding References: 
NRC (1985), Kott (1998) Inkellems and Church(1998), and Jurgens (2002). 
 
 

 إلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلما -12
 الميدانية للزياراتامكانات مادية  -أقالم            

 
 د/ حسنى السيد أحمد حسن أبو عيد منسق المقرر:

 
 نادية حامد البتانونيد./  رئيس القسم:

 
 /         /   التاريخ:
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