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 – أساسيات إنتاج الدواجن رلمقرالبحثية ورابط الرفع  وضوعاتعناوين الم

 المستوى الثاني

 الشاثظ ػٌبّٗي األثسبس أسزبر الوبدح الجشًبهح الوسزْٓ الوبدح

أسبس٘بد 

إًزبج 

 الذّاخي

 أ.د.م / ّل٘ذ طالذ الطسبّٕ              ___ الثبًٔ

 أ.د.م / طبثش شسبرَ ػجذ الًْ٘س               

 أ.د.م / اسوبء شْلٖ الٌدبس       

 د/ػلٖ سؼ٘ذ الشبفؼٖ     

 د/ ّل٘ذ شؼجبى زجشٖ

 همْهبد طٌبػخ الذّاخي .1

 هْلغ هظش فٖ طٌبػخ الذّاخي الؼبلو٘خ  .2

ًبلش أُو٘خ الذّاخي فٖ رغط٘خ ازز٘بخبد  .3

 اإلًسبى هي الجشّر٘ي السْ٘اًٖ 

 الم٘وخ  الغزائ٘خ للج٘ض  .4

اسزخذام هٌزدبد الذّاخي فٖ الظٌبػبد  .5

 الوخزلفخ

 أًْاع هسبكي الذّاخي .6

 الؼْاهل الج٘ئ٘خ الوؤثشح فٖ هسبكي الذّاخي .7

 طشق رشث٘خ الطْ٘س .8

  رشث٘خ الطْ٘س فٖ ألفبص .9

خ فٖ ػٌبثش دخبج األدّاد الوسزخذهأُن  .11

 اللسن

األدّاد الوسزخذهخ فٖ ػٌبثش دخبج أُن  .11

 الج٘ض

اُن الظشّف الج٘ئ٘خ الزٖ ٗدت رْافشُب فٖ  .12

 ػٌبثش الذّاخي

 أًْاع الوسبلٖ فٖ هسبكي الذّاخي .13

  فٖ هسبكي الذّاخي الذفبٗبدأًْاع  .14

هْاطفبد الفششخ الد٘ذح ّأُن  أًْاع الفششخ  .15

أسجبة سْء خ ّّك٘ف٘خ السكن ػلٖ خْدح الفشش

زبلخ الفششخ ّأُن الوشبكل الٌبخوخ ػي صٗبدح 

ّك٘ف٘خ الوسبفظخ ػلٔ خْدح  سطْثخ الفششخ

 الفششخ

 الظفبد الوشغْثخ فٖ طْ٘س اللسن: .16

 هظبدس إًزبج اللسن هي الذّاخي .17

 هو٘ضاد ّػْ٘ة  طبئش السوبى: .18

 األُو٘ــــــــــخ االلزظبدٗـــــخ للسوــــــــــبى:  .19

 أُن أًْاع السوبى .21

 رو٘٘ض الدٌس فٖ السوبى: .21

 رغزٗخ السوبى. .22

 السضبًخ فٖ السوبى .23

 سالالد الجظ الوسلٖ .24

 سالالد الجظ الوسزْسد .25

 طفبد الطْ٘س الوبئ٘خ .26

 سالالد االّص الوظشٕ .27

 سالالد االّص الؼبلو٘خ .28

 اًزبج الج٘ض هي الجظ .29

 اًزبج اللسن هي الجظ .31

 اًزبج اللسن هي االّص .31
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 جامعة دمنهور كلية الزراعة
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 رسض٘ي الكزبك٘ذ .32

 ػالئك كزبك٘ذ الزسو٘ي .33

رأث٘شاسزخذام دسخبد زشاسٍ هٌخفضَ اّ  .34

هشرفؼَ ػلٖ األداء االًزبخٖ لكزبك٘ذ الزسو٘ي 

. 

رأث٘شاسزخذام ًست هخزلفَ هي االل٘بف ّكزلك  .35

الجشّر٘ي ػلٖ األداء االًزبخٖ لكزبك٘ذ 

 الزسو٘ي .

رأث٘شاسزخذام ًست هخزلفَ هي الطبلَ ػلٖ  .36

 األداء االًزبخٖ لكزبك٘ذ الزسو٘ي .

الضبءٍ ػلٖ األداء رأث٘شػذد سبػبد ا .37

 االًزبخٖ لكزبك٘ذ الزسو٘ي .

رأث٘شاسزخذام الكبلسْ٘م ّالفْسفْس ػلٖ األداء  .38

 االًزبخٖ لكزبك٘ذ الزسو٘ي .

 -رأث٘شاسزخذام دسخبد زشاسٍ هٌخفضَ  .39

 هشرفؼَ ػلٖ األداء االًزبخٖ للجظ .

رأث٘شاسزخذام ًست هخزلفَ هي االل٘بف /  .41

 ٖ للجظ .الجشّر٘ي/ الطبلخ ػلٖ األداء االًزبخ

رأث٘شػذد سبػبد االضبءٍ ػلٖ األداء  .41

 االًزبخٖ للجظ .

رأث٘شاسزخذام الكبلسْ٘م / الفْسفْسػلٖ األداء  .42

 االًزبخٖ للجظ .

ػول٘خ الزفشٗخ هغ رْض٘ر هو٘ضاد ّػْ٘ة  .43

فزشح الزفشٗخ  -الزفشٗخ الطج٘ؼٖ ّالظٌبػٖ 

 لألًْاع الوخزلفخ

 ػْاهل ًدبذ ػول٘خ الزفشٗخ .44

هْضسبً أُو٘زَ، الفسض الضْئٖ للج٘ض  .45

 أًْاع الٌفْق الدٌٌّٖ٘ركلن ػي 

هجٌٔ الزفشٗخ الخبص ثزفشٗخ ث٘ض الذّاخي  .46

 هْضسبً أًْاع هبكٌ٘بد الزفشٗخ

 طشق رو٘٘ض الدٌس )الزدٌ٘س( فٖ الكزبك٘ذ .47

الؼْاهل الزٖ رؤثش فٖ ًْػ٘خ الج٘ض هْضسبً  .48

 الؼْاهل الوؤثشح ػلٔ إًزبج الج٘ض

دخبج األًظوخ الوزجؼخ فٖ سػبٗخ لطؼبى  .49

 الج٘ض

الوو٘ضاد الؼبهخ ّالظفبد الفسْ٘لْخ٘خ   .51

للسوبم هْضسبً أُن أًْاع السوبم الزٖ ٗوكي 

 رشث٘زِب

رشث٘خ الشّهٖ إلًزبج اللسن هْضسبً أًْاع  .51

 الشّهٖ

 

 منسق القسم

 د/ أحمد عالم عيسي


