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يهدددا المقددرر ألددي أن يلددم الطالددب بالحتياجددال الغذاتيددة للحيوانددال والدددواجن
 -2هدف المقرر :
والس دماك ،وكيفيددة تكددوين ت د متزنددة تفددي باحتياجددال الحيوانددال الم تلفددة،
واسددت دام الع تد جددي مجددال التغذيددة اإلكلينيكيددة واسددتحداة تد ذال قيمددة
اقتصادية من فضة.
 -3المستهدا من تدريس المقرر :
أ – المعلومات والمفاهيم  :أ --1.يلم بالحتياجال الغذاتية للحيوانال والدواجن و األسماك.
أ -2.يعرا لي كيفية قراءة واست دام جداول التغذية القياسية بطريقة سليمة
أ -3.يدك كيفية تكوين ت مناسبة للحيوانال و الدواجن و األسماك.
أ—4.يلم بأساسيال التغذية اإلكلينيكية.
أ --5.يتعرا لى مواد العلا الحيوانية وال ضراء وال شنة وطرق تقييمها.
أ -6.يتعرا لى طرق تصنيع الدريس والسي ج.
ب -1.يقيم نتاتج تحليل مواد العلا.
ب – المهارات الذهنية :
ب -2.يحلل اليبانال والمعلومال الموجودة جي جداول التغذية القياسية.
ب -3.يقددارن بددين طددرق د ج أمددراذ سددوء التغذيددة ل تيددار األجضددل منهددا
حسب نوع الحيوان والغرذ من تربيته.
ب -4.يدددربط بدددين القيمدددة الغذاتيدددة لمدددواد العلدددا و طدددوال تركيدددب الع تددد
المتزنة ،والع ت التي لها أهمية أكلينيكية.
ب -5.يفرق بين القيمة الغذاتية لمواد العلا ال ضراء ،ال شدنه  ،والمركدزال
وأهمية كل منها جي تركيب العليقة.
ب -6.يرتب طوال تصنيع الدريس والسي ج
ج -المهاااااااااارات المهنياااااااااة ج -1.تكددوين ليقدددة متزنددة تحتدددوي لددي جميدددع العناصددر الغذاتيدددة ال زمدددة
للحيوانال الم تلفة.
الخاصة بالمقرر :
ج -2.يحدد مشداكل التغذيدة دا دل المزر دة والناجدة مدن اسدت دام ليقدة يدر
متزنة أو ير صالحة ل سته ك الحيواني.
ج -3.تصددنيع السددي ج بطريقددة صددحيحة تضددمن تددوجر القيمددة الغذاتيددة العاليددة
للحيوانال.
ج -4.يست دم مواد العلا ال ضدراء وال شدنة والمركدزال بنسدب متزندة تفدي
بإحتياجال الحيوان والغرذ من تربيته.
د -1.يسددددت دم الحاسددددوب اولددددي والشددددبكة ألعنكبوتيدددده جددددي الحصددددول لددددى
د – المهارات العامة :
المعلومال والبيانال ذال الصلة.
د -2.ينمي العمل جي جري لنجاز تكليفال محددة.
د -3.يعد التقارير بصورة جيدة.

المحتوى النظري :
 -4محتوى المقرر:
مقدمدددده  -الحتياجددددال الغذاتيددددة للحيوانددددال و الدددددواجن و األسددددماك– تغذيددددة
الحيوانال و الدواجن و األسماك –تكوين ت  -التغذية اإلكلينيكية .
المحتوى العملي :
مواد العلا الحيوانية وال ضراء وال شنة -السي ج و طرق تصنيعه –تكدوين
ت للحيوانال والدواجن واألسماك.
 – 5أساليب التعليم والتعلم  -1محاضرال نظريه ودروس ملية باست دام الوساتل التعليمية الحديثة.
 -2است دام الشبكة العنكبوتيه والمكتبال الت صصية .
 -3العمل جي مجمو ال صغيرة وكتابة التقارير.
 -4تقييم بعذ مواد العلا والع ت جي الدروس العملية.
 -6أساليب التعليم والتعلم  -1سا ال مكتبية أضاجية.
للطااااااا ب المتعثاااااااارين  -2زيادة المراجعال.
علميا
 -7تقويم الط ب :
 -1ال تبارال الدورية واألنشطة
أ – األساليب المستخدمة
 -2ال تبار العملي
 -3ال تبار التحريري
 -4ال تبار الشفهي
نهاية الفصل الدراسي
ب – التوقيت
 -1ال تبارال الدورية واألنشطة  20درجة
ج  -توزيع الدرجات
 -2ال تبار العملي  15درجة
 -3ال تبار التحريري  50درجة
 -4ال تبار الشفهي  15درجة
 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع
مذكرات القسم
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