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 الخامسالباب 
*توصيف المقررات

 قسم اإلنتاج الحيواني
 ) وحدة١+٢(تاج الحيواني و الداجنى أساسيات اإلن) ١٠٢أ ن ح (

، العوامل البيئية المؤثرة على إنتاج )اللحم والبيض( اإلعتبارات اإلقتصادية إلنتاج الدواجن، منتجات الدواجن :إنتاج دواجن
-الماء(ها العناصر الغذائية وأهميت. الدواجن، اإلستئناس في الحيوانات، النمو والتطور، إنتاج اللحم، إنتاج اللبن، التناسل

 تكوين التقسيم الدولي لمواد العلف،، أهمية وأعراض نقص الفيتامينات والعناصر المعدنية، )البروتين- الدهون-الكربوهيدرات
، العوامل المؤثرة على آميات العلف المستهلكة، البيوتكنولوجي في تغذية الحيوان )طريقة مربع بيرسون(المخاليط العلفية 

 .والدواجن
) وحدة١+١  (ُمقدمة في اإلنتاج الحيواني والداجنى) ١٠٦أ ن ح (

يهدف المقرر إلى دراسة شاملة ألوجه النشاط الخاص باإلنتاج الحيواني الداجنى سواء أآان ذلك خاص باألنواع الحيوانية أو 
رات المتبادلة بين الحيوان أنواع اإلنتـاج التي يتضمنها اإلنتاج الحيواني و الداجنى مع التطرق لدراسة بعض العالقات و التأثي

دور اإلنتاج الحيواني و الداجنى في الكيان الزراعي، حياة : البيئة، الوراثة، الفسيولوجي، التغذية وتشمل النقاط التالية–واإلنسان
ي في العالم  جمال، نظم اإلنتاج الحيوان- دواجن- ماعز- أغنام- جاموس-أبقار: اإلنسان، التعرف على األنواع الحيوانية المختلفة

 استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة، أساسيات التناسل في - تربية الحيوان و الدواجن-م ع، أساسيات التحسين الوراثي.وج
 النمو وإنتاج اللحم والعوامل المحددة لكفاءة آٍل منهما، - ترآيب الجهاز التناسلي في الذآر واألنثى، الحلب-حيوانات المزرعة

، األمان الغذائي، حقوق الحيوان والعوامل )مواد العلف وتقسيماتها وعالقتها بترآيب القناة الهضمية(ذية الحيوان أساسيات تغ
 .التي تؤثر على راحته

 ) وحدة١+ ١ (إنتاج حيواني وداجنى) ١٠٧أ ن ح (
ألدوار التي تلعبها هذه الحيوانات في يتضمن المقرر دراسة المفاهيم األساسية المتعلقة بنظم إنتاج وتربية الحيوانات المزرعية وا

حياة اإلنسان، أيضا دراسة بعض المفاهيم العالمية واإلجتماعية والتصنيعية وعالقتها بالحيوانات المزرعية، يشتمل المقرر على 
 إنتاج األساس الفسيولوجى ألقلمة وتناسل وإنتاج اللبن واللحم في الحيوانات المزرعية وآيفية تطبيق تلك األسس لتحسين
اللحم (الحيوانات المزرعية، اإلعتبارات اإلقتصادية إلنتاج الدواجن، الترآيب الكيماوى والقيمة الغذائية لُمنتجات الدواجن 

، ُنظم إنتاج الدواجن، التفريخ، الحضانة، إنتاج اللحم، إنتاج البيض، خصائص دجاج إنتاج اللحم ودجاج البيض، مقدمة )والبيض
 .في تربية الحيوان

 ) وحدة١+٢(فسيولوجى حيوان   ) ٢٠٢أ ن ح (
يهدف المقرر إلى مساعدة الطالب على فهم آيفية عمل أجهزة وأعضاء الجسم وآيفية التنسيق والتنظيم بين تأثيراتها 
الفسيولوجية، آما يتعرض المقرر إلى دراسة الهرمونات ودورها في الوظائف الفسيولوجية، وآذلك دور الجهاز العصبي في 

 .كامل الوظيفي بالجسمالت
 ) وحدة١+٢  (أساسيات تربية حيوانات المزرعة) ٢٠٥أ ن ح (

زاوج والصفات تيهدف المقرر إلى إآساب الطالب المعلومات و المهارات األساسية عن الخصائص الوراثية للعشائر وُنظم ال
 .الكمية

 ) وحدة١+٢ (أساسيات تغذية حيوانات المزرعة) ٢٠٦أ ن ح (
العلف من حيث تقسيمها، الترآيب الكيماوى، الدور الحيوى للمرآبات الغذائية والعناصر المعدنية المختلفة، دراسة مواد 

المعامالت المختلفة لرفع القيمة الغذائية لألعالف الخشنة، تكنولوجيا تصنيع الدريس والسيالج، مقارنة الهضم وتمثيل الغـذاء فى 
هضم بصورها المختلفة، الموازيـن الغذائية متضمنة ميزان النيتروجين وميزان حيوانات المزرعـة المختلفة، تجــارب ال

 .الكربون، الطرق المختلفة لتقييم محتوى مادة العلف من البروتين والطاقة، مقاييس األغذية المختلفة
 )وحدة ١+٢  (تغذية حيوان) ٣٠١أ ن ح (

ة في التغذية التطبيقية لحيوانات المزرعة عن طريق حساب يهدف المقرر إلى تغطية المعارف والمهارات العملية المطلوب
ويشمل أيضا . االحتياجات الحافظة واإلنتاجية و دراسة آفاءة تحويل الطاقة و تكوين العالئق المتزنة لمختلف مراحل اإلنتاج

آما .  ى اللبن أو بدائلهتغذية العجول الرضيعة و تطور جهازها الهضمي وأثره على اختيار برنامج التنشئة المالئم سواء عل
الجزء العملي تحقيق المهارات العملية في قدم و ي. يتناول المقرر تغذية ماشية اللحم، والمجترات الصغيرة واإلبل و األفراس

 .آيمياء اللبن و تكوين العالئق المتزنة ألنواع الحيوانات واإلنتاج المختلفة سواء في المعمل أو في الزيارات الميدانية

                                                 
 ) ليعم+ نظري ( األرقام  بين القوسين قرين إسم المقـرر تعبر عن عدد الساعات المعتمدة له *
.   ساعة نظري أو ساعتان عملي -: الساعة المعتمدة تعادل -
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 ) وحدة١+٢(فسيولوجيا الدواجن  ) ٣٠٥ ن ح أ(
 الجهاز التنفسي -يهدف المقرر إلى دراسة الجهاز الهضمي وفسيولوجيا الهضم في الدواجن ـ الدم ـ سوائل الجسم ـ المناعة 

ـ التغيرات وفسيولوجيا التناسل ) الذآرى واألنثوي( األجهزة التناسلية - الجهاز اإلخراجي ووظائف الكلى -والتبادل الغازي 
 .الهرمونية وعالقتها بإنتاج البيض

 ) وحدة١+٢(إنتاج حيوان ودواجن  ) ٣١٤أ ن ح (
النمو وتسمين الحمالن -تناسل األغنام والماعز-موقع األغنام في المملكة الحيوانية والمميزات االقتصادية لتربية األغنام والماعز

العوامل المؤثرة على -امل المؤثرة على النمو خالل الحضانة وإنتاج اللحمالعو-أساسيات التفريخ- واألهمية االقتصادية للصوف–
 العوامل التي تؤثر على ناتج اللبن -)بيئية( العوامل التي تؤثر على ناتج اللبن ومكوناته -نظم اإلنتاج الحيواني-إنتاج البيض

- العوامل المؤثرة علي إنتاج اللحم –حم  نظم إنتاج الل– الحلب اآللي وإنتاج اللبن النظيف -)فسيولوجية( ومكوناته 
 األسس العملية لتقدير االحتياجات -) آربون – أزوت –طاقة ( الموازين الغذائية -المقاييس الغذائية وحساب معادل النشا

 .تطبيقات لحساب االحتياجات الغذائية وتكوين العالئق-الغذائية للحيوان
 ) وحدة١+٢(تحسين وراثي  ) ٣٢١أ ن ح (
ولذلك . دف من المقرر تعريف الطالب بالطرق المختلفة للتحسين الوراثي للصفات اإلقتصادية في آل من النبات والحيواناله

 .يشتمل المقرر على توصيف وراثي للعشائر الحيوانية والنباتية وطرق تحليل الصفات الكميه وطرق التزاوج
 ) وحدة١+٢ (فسيولوجيا اإلنتاج الحيواني) ٣٢٨أ ن ح (
عرض المقرر إلى فسيولوجيا ادرار اللبن والنشاط األفرازى للغدة اللبنية على المستوى الخلوي والتخليق الحيوي للبن، أيضا يت

دراسة المراحل الوظيفية المختلفة التي تمر بها الغدة اللبنية والعوامل الهرمونية والعصبية المنظمة لهذه المراحل، دراسة 
فة الحادثة بجسم الحيوانات المزرعية المختلفة مع بدء النشاط األفرازى للغدة و التغيرات المختلفة التغيرات الفسيولوجية المختل

في األنظمة الدفاعية المناعة للغدة اللبنية، دراسة األساس الفسيولوجي للنمو و الهضم وتطور الحيوانات المزرعية و ربط 
 .ية بغرض زيادة اإلنتاجالعمليات الفسيولوجية المختلفة بنمو الحيوانات المزرع

 ٠) وحدة١+٢(نظم إنتاج الحيوان والدواجن ) ٣٢٩أ ن ح (
يهتم المقرر بترسيخ مفهوم نظم اإلنتاج من حيث التعريف والمكونات، آما يهتم بالتقسيمات العامة لهذه النظم وطرق تقيمها 

 .وتطويرها، ثم يهتم بدراسة الميزانية المزرعية تحت ُنظم اإلنتاج المختلفة
 ) وحدة١+٢  (ثروة حيوانية وداجنة) ٣٣٠أ ن ح (

يهدف المقرر لتناول الوضع الراهن لإلنتاج الحيواني في العالم ومصر، الفجوة الغذائية من الُمنتجات الحيوانية في مصر، 
 لحوم -ضاء لحوم بي-بيض(نصيب الفرد من الُمنتجات الحيوانية في مصر، طرق زيادة نصيب الفرد من المنتجات الحيوانية 

 ). ألبان-حمراء
 ) وحدة ١+٢(رعاية أمهات الدجاج   ) ٣٣١أ ن ح (

التفريخ، رعاية األمهات من الفقس و حتى نهاية فترة ’يهدف المقرر إلى دراسة السالالت التجارية لدجاج إنتاج اللحم و البيض
 .اإلنتاج، التسكين، الظروف الصحية، السجالت ب

) وحدة١+٢ (هامواد علف وتجهيز) ٣٣٢أ ن ح (
يهدف المقرر إلى دراسة مواد العلف المختلفة، أقسام مواد العلف المختلفة، دراسة مواد العلف غير التقليدية في تغذية الحيوان 
والدواجن، دراسة بعض مثبطات التغذية في مواد العلف، دراسة بعض العمليات التصنيعية المستخدمة لرفع القيمة الغذائية لمواد 

 .مستخدمة في تغذية الحيوان والدواجنالعلف ال
 ) وحدة١+٢  (تمثيل الغذاء والطاقة) ٣٥٤أ ن ح (

 -  المرآبات الحاملة للطاقة - الطرق المختلفة لتقدير الطاقة - الوحدات المستخدمة لقياس الطاقة –التعريف بالتمثيل الغذائي 
ربوهيدرات والبروتينات والدهون في الحيوانات وحيدة المعدة  تمثيل الطاقة في الك– حيز الجسم التمثيلي –التمثيل القاعدي 

 . تمثيل الماء– العناصر المعدنية والفيتامينات ودورها في تمثيل الطاقة –ومقارنتها بالمجترات 
 )وحدة ١+٢(التغذية العضوية لحيوانات المزرعة في المناطق اإلستوائية وتحت اإلستوائية ) ٣٦٧أ ن ح (

يتناول المقرر مقدمة للتغذية العضوية لحيوانات . تكوين عالئق عضوية للمجترات والدواجن واألسماكيهدف المقرر إلى 
المعادن ، (المزرعة و الدواجن و األسماك، و ماتحدده معايير اإلنتاج العضوي عن المصدر واألعالف و  المضافات الغذائية 

 اللبن و اللحم و البيض خالل فترة االنتقال من التغذية غير العضوية إلى و تغذية قطعان) والفيتامينات ، البروبيوتك و البريبيوتك
آما يعرف المقرر بإدارة المراعي في المناطق اإلستوائية وشبه اإلستوائية . العضوية  ونوعية العلف و مياه الشرب المستخدمة

مثيل الثانوية للمرآبات السامة التي قد توجد لتجنب االضطرابات األيضية وآيفية تعامل ميكروبات آرش المجترات مع نواتج الت
 .في المراعى مثل الصابونين و التانينات و غيرها
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 ) وحدة١+٢  (السلوك والرفق بالحيوان) ٣٦٨أ ن ح (
 العوامل - فسيولوجيا السلوك - وراثة السلوك - إتصال وتعارف الحيوانات -إستنئناس الحيوان : يهدف هذا المقرر إلى دراسة

 - السلوك اإلجتماعى - السلوك األموي - السلوك الجنسي -السلوك الغذائي ( بعض األنماط السلوآية -ة المؤثرة في السلوك البيئي
عند الذبح،  (  التطبيقات العملية لسلوآيات الحيوان في الرفق بالحيوان - الخبرة المبكرة وتعلم الحيوان -) السلوك الصراعى

 ) .عي، المعاناةالتداول، النقل، اإلسكان، الر
 ) وحدة١+٢(التفريخ والحضانة في األسماك  ) ٣٦٩أ ن ح (

يهدف المقرر إلى دراسة النواحي العملية والخلفيات العلمية الحديثة المستخدمة في التفريخ الطبيعي والصناعي لألسماك 
 وأسماك القراميط وأسماك المبروك وأنواع األسماك التي سوف يتم تناولها هي أسماك البلطي. التجارية المصرية والجمبري

باإلضافة إلى ذلك يتم دراسة الطرق الحديثة المتبعة في حضانة زريعة هذه . وأسماك الدنيس وأسماك القاروص وأسماك البورى
 .األنواع في أحواض الحضانة اإلبتدائية وأحواض الحضانة الثانوية حتى الوصول إلى وزن اإلصبعيات

 ) وحدة١+٢  (اء و األقلمةالغدد الصم) ٣٧٠أ ن ح (
دراسة الغدد الصماء المختلفة بجسم الحيوانات المزرعية، أيضا الوظائف المختلفة للغدد الصماء وعالقتها بجميع الوظائف 
الحيوية والتمثيل الغذائى بالجسم، بجانب ذلك دراسة الغدد الصماء وعالقتها باألداء الفسيولوجى األمثل للوصول ألقصى إنتاج 

 يتعرف الطالب على األساس الفسيولوجى ألقلمة الحيوانات المزرعية، ويربط العمليات الفسيولوجية الخاصة بأقلمة وان، للحي
 الحيوان بكيفية زيادة اإلنتاج

) وحدة١+٢(تغذية اسماك وقشريات )  ٣٧١أ  ن ح (
شرح أهمية  وتكوين غذاء األسماك والفرق . يهدف هذا المقرر إلى دراسة مقدمة في االحتياجات الغذائية لألسماك والقشريات 

بين الغذاء الطبيعِي واالصطناعي لألسماك والقشريات، دراسة الجهاز الهضمي من الناحية الفسيولوجية لألسماك والقشريات، 
شريح آما يتضمن المقرر الدروس العمليِة في ت. تكوين العالئق لألسماك والقشريات. دراسة أعراض نقص العناصر الغذائية

 .الجهاز  الهضمِي، وتجارب الهضم وتكوين العالئق
 ) وحدة١+٢(فسيولوجيا التناسل في حيوانات المزرعة  ) ٣٧٢أ ن ح (

يهدف الُمقرر إلى الوصول إلي قدر متميز من قدرة الطالب في التعامل بمستوي مهاري جيد مع مختلف مراحل التناسل في 
نتاجية والمشارآة الفعالة في حل المشاآل التناسلية لهذه الحيوانات بطرق تقليدية الحيوانات المزرعية للعمل علي زيادة اإل

 .ومبتكرة
 ) وحدة١+٢(رعاية ماشية اللبن  ) ٤٠١أ ن ح (

يهدف المقرر إلى إمداد الطالب بالمعلومات األساسية عن نمو وتناسل وإنتاجية ماشية اللبن، وتدريب الطالب على آيفية إستخدام 
و تعريف الطالب بالتقنيات الحديثة المستخدمة .مات في حل المشكالت التي قد تطرأ أثناء العمل في مزرعة إنتاج اللبنهذه المعلو

 . في تحسين آفاءة و أربحية مشاريع إنتاج اللبن
 ) وحدة١+٢(إنتاج األغنام والماعز ) ٤٠٢أ ن ح (

 – سالالت األغنام والماعز –ات تربية األغنام والماعز  اقتصادي–نظم إنتاج األغنام والماعز : يهدف المقرر إلى دراسة
 التناسل والوالدة – رعى وتغذية األغنام والماعز – حجم وترآيب قطعان األغنام والماعز –إنشاءات وتجهيزات المزرعة 

 . إنتاج اللبن–تاج الصوف  إن– النمو وإنتاج اللحم –) اإلجراءات الواجب إتباعها لزيادة آفاءة التلقيح ورعاية األمهات الوالدة(
 ) وحدة١+ ٢( تغذية دواجن  ) ٤٠٣أ ن ح (

 طرق - طرق حساب االحتياجات اليومية من العناصر الغذائية للدواجن -يهدف المقرر إلى دراسة المرآبات الغذائية وأهميتها
  اإلضافات - تغذية األرانب -ج اللحم  تغذية دجاج البيض ودجا-) برامج الكمبيوتر+ الطرق المختلفة (تكوين المخاليط العلفية 

 . تغذية النعام-  تغذية الطيور الرومي- تغذية البط -  تغذية األمهات  -العلفية 
 ) وحدة١+٢  (إنتاج اللحوم) ٤٠٤أ ن ح (

 التعرف معرفة النمو والتطور لحيوانات المزرعة، نظم التسمين، أهمية استخدام منشطات النمو، تقيم وتقطيع ذبائح المجترات،
التلوث الميكروبى على إمكانية الجاموس والجمال في إنتاج اللحم، مبادئ إنتاج لحم نظيف، التحسين الوراثي لحيوانات اللحم، 

 .وإآتشاف المتبقيات من المواد الكيميائية في اللحوم
 ) وحدة١+٢  (مزارع سمكية) ٤٠٩أ ن ح (

تسمين ورعاية األسماك التجارية المصرية في المزارع السمكية يهدف المقرر إلى دراسة الطرق الحديثة المتبعة في 
يتناول المقرر دراسة مزارع البلطى ومزارع القراميط ومزارع المبروك من حيث طرق اإلدارة . المتخصصة ذات النوع الواحد

زارع الجمبرى في آما يتناول المقرر دراسة مزارع البورى ومزارع الدنيس ومزارع القاروص وم. والرعاية آل على حدة
ويشمل المقرر دراسة طرق تسمين ورعاية هذه األنواع في المزارع السمكية المتخصصة ابتداء . البيئة شبه العذبة آل على حدة

 .من وزن الزريعة وحتى الوصول إلى وزن التسويق التجاري بالطرق المكثفة اإلنتاج وشبه المكثفة



  الالئحة الداخلية للكلية

 ٤

 )حدة و١+٢  (تحسين حيوان ودواجن) ٤١١أ ن ح (
يهدف المقرر إلى إآساب الطالب المعلومات األساسية الالزمة لتنمية مهاراته على آيفية إجراء التقييم الوراثي للحيوان و 

 .الدواجن
 ) وحدة١+٢(رعاية حيوانات المزرعة في المناطق اإلستوائية وتحت اإلستوائية  ) ٤٣٩أ ن ح (

المناخ، المصادر الغذائية، أنواع وُسالالت : ية وشبه اإلستوائية وتتضمنالتعرف على الظروف السائدة في المناطق اإلستوائ
 .الحيوانات، األمراض، المصادر البشرية، نظم اإلنتاج، نظم رعاية الماشية، ُنظم رعاية المجترات الصغيرة

 ) وحدة١+٢(تكنولوجيا منتجات اللحوم واأللبان  ) ٤٤٠أ ن ح (
 صفات الجودة في - تحويل العضالت إلى لحم -تشريحي والكيميائي لألنسجة العضلية الترآيب ال: يهدف المقرر إلى دراسة

 حفظ وتصنيع األسماك - حفظ وتصنيع منتجات الدواجن - طرق حفظ وتصنيع منتجات اللحوم -اللحم والعوامل المؤثرة عليها 
ًا للتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال و ذلك وسوف يتعرض المقرر إلى طرق تصنيع المنتجات اللبنية الرئيسية طبق. ومنتجاتها

من خالل دراسة إعداد اللبن وتجهيزه سواء بالمعامالت الحرارية أو التعديل، صناعة الجبن الطري والجاف، صناعة المنتجات 
 .الدهنية، صناعة المثلجات اللبنية وآذلك صناعة األلبان المتخمرة 

 ) وحدة١+٢  (انبرعاية الطيور الداجنة واألر) ٤٤١أ ن ح (
)  السمان و النعام– الحمام – الطيور المائية – الرومي –األرانب (يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بأنواع الدواجن األخرى 

 – طرق التحصين – أهم األمراض – اإلسكان – الحضانة و الرضاعة و الفطام –مع األخذ في االعتبار نظم التناسل و  التفريخ 
 .التغذية 

) وحدة١+٢  (إنتاج لحم وبيض الدجاج) ٤٥٨ن ح أ (
يهدف المقرر إلى دراسة اإلنتاج التجاري لبيض المائدة و بدارى التسمين فضال عن إعداد مساآن الدواجن الستقبال آتاآيت 

 .   المشاآل التي تواجه منتج الدواجن و آيفية حلها– نظم اإلضاءة –البياض و بدارى التسمين 
 ) وحدة١+٢  (ولوجيا األسماكفسي) ٤٦٣أ ن ح (

يهدف المقرر إلى دراسة الجهاز الهضمي والجهاز الدوري والجهاز التنفسي والجهاز التناسلي والجهاز اإلخراجي والجهاز 
يتناول المقرر دراسة الغدد الصماء في األسماك وتأثيرها على وظائف األعضاء المختلفة . العصبي ووظائف الجلد في األسماك

 .لسمكةفي جسم ا
 ) وحدة١+٢  (إنتاج أسماك) ٤٦٤أ ن ح (

بهدف المقرر إلى دراسة نظم إنتاج األسماك في األحواض الترابية واألحواض األسمنتية سريعة صرف المياه واألقفاص العائمة 
ليومية التي تتم باإلضافة إلى ذلك يتم دراسة العمليات المزرعية ا. ومحصول األسماك المتوقع من تربية األسماك في هذه النظم

في المزارع السمكية من حيث التسميد الكيميائي والعضوي في األحواض الترابية ومعدالت إضافة األعالف والتهوية الصناعية 
آما يشمل المقرر أيضًا دراسة البيئة المياه  لألسماك من ناحية العوامل الفيزيقية والكيميائية . وتغيير المياه في األحواض الترابية

 .وجودة في المياه وعالقتها بمعدالت إنتاج األسماكالم
) وحدة١+٢(تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في اإلنتاج الحيواني  ) ٤٨٠أ ن ح (

يتناول المقرر تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في مجالي إنتاج الحيوان و الدواجن و دور البيوتكنولوجيا في تحسين اإلستفادة وفى 
 . للحيوان و الدواجن التغذية التطبيقية

 ) وحدة١+٢(االتجاهات الحديثة في إنتاج األسماك  ) ٤٨٥أ ن ح (
المكثف ـ  يهدف المقرر إلى دراسة التقنيات الحديثة في تفريخ وحضانة ورعاية األسماك المصرية خاصة االستزراع السمكي

زارع السمكية ـ آيفية التحكم في تفريخ األسماك على الطرق الحديثة في حضانة زريعة األسماك ـ تقليل استخدام األعالف في الم
مدار السنة ـ توفير البيئة المائية المثالية لنمو األسماك ـ طرق استخدام األسمدة الكيميائية والعضوية في األحواض السمكية 

 .الترابية
 ) وحدة١+٢   (الدواجنإنتاج اإلتجاهات الحديثة في ) ٤٨٦أ ن ح (

تحسين إنتاجية الدواجن، الطرق األمنة للتخلص من ُمخلفات : ة تقنيات التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها فييهدف المقرر إلى دراس
 -ELIZA- RIA(، التقديرات الحيوية والمناعية )تكنولوجيا اإلنزيمات(الدواجن، اإلستفادة العظمى من عالئق الدواجن 

Flowcytometer-…(وية، اإلتجاهات الحديثة إلنتاج دواجن عض. 
 ) وحدة١+٢  (اإلتجاهات الحديثة في اإلنتاج الحيواني) ٤٨٧أ ن ح (

يهدف الُمقرر إلى دراسة التقنيات الحديثة في اإلنتاج الحيواني وتطبيقها في مجاالت التناسل والتربية والرعاية والتغذية 
 .للحيوانات المزرعية

  


