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 االنتاج الحيوانيتخصص . 2
 :ج ت التدلم املقصو  خمر: أ اًل

 :ينبغي أن يكون الطالب قادرا على اكتساب املعارف واملعلومات املتعلقة بة

 :طرجات املعرفة العامة
امكانية الوصول اىل مصادر املعرفة والعلوم املختلفة ذات الصلة بالزراعة وختصصةه،   .1

 .الدامة وتطوير معلوماته

لصحيحة واالسلوب االرشادي الصةحيح  القدرة على اكتساب املعلومة وترا توظيفها ا .2

 .لتوصيلها للغري

 .معرفة وفهم املصطلحات الزراعية ومدلوالتها .3

 .معرفة وتقدير االنتاج احليواني يف الدخل القومي وأهميتة يف االقتصاد الوتمت .4

معرفة الواقع الزراعةي يف فلسةطني، وواقةع االنتةاج احليةواني واملشةكالت والتحةديات         .9

 .قطاعاليت تواجه هذا ال

 .معرفة ترا حتليل املشكالت اليت تواجه القطاع ووضع سيناريوهات احللول اا .6

 معرفة انواع وسالالت حيوانات املزرعة .7

 .معرفة اسس تربية حيوانات املزرعة .2

 .معرفة اجلوانب الكاملة بادارة مزارع احليوانات .9

 .معرفة التقنيات احلديثة املتطورة يف جمال االنتاج احليواني .11

اسس الوقايةة مةن االمةرا  واالفةات واملشةاكل الصةحية الةيت تواجةه حيوانةات          معرفة  .11

 .املزرعة وسبل التغلب عليها، اضافة لشرو  السالمة العامة يف املزارع

 .معرفة اثر التغري املناخي على حيوانات املزرعة .12

معرفةةة التنةةوع الزراعةةي احليةةواني يف فلسةةطني وكيفيةةة احلفةةاظ عليةةه حلمايةةة البيئةةة        .13

 .طينية من جانب وتنمية االقتصاد الفلسطيمت من جانب آخرالفلس

املهةةارة العاليةةة يف صةةياغة فرضةةيات البحةة  العلمةةي لتوجيةةه البحةة  العلمةةي يف خدمةةة      .14

 .وتطوير االنتاج احليواني

 :طرجات املعرفة بالعلوم ذات العالقة

 :أن يكون الطالب ملما بة وتقتضي

هةةذا التخصةةص علةةى اسةةاس مهةةمت ربةةط التخصةةص بالتخصصةةات االخةةرى الةةيت ختةةدم  .1

 .كالتسويق والتصنيع وغريال

اساسيات العلوم ذات العالقة بالتخصص واليت تشةكل القاعةدة االساسةية لةه كعلةوم       .2

 .االحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات واالحصاء
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 .تطبيق التقانات احليوية يف جمال االنتاج احليواني .3

 .يةفسيولوجيا احليوان وتركيب الكائنات احل .4

 .اسياسيات علم الوراثة املتعلقة بطرا االنتخاب  واجلينات واخلرائط اجلينية .9

انةةواع االعةةالف والتغذيةةة والعناصةةر الغذائيةةة والبةةدائل العلفيةةة املختلفةةة مةةن طلفةةات          .6

 .احملاصيل وغريال، واعدا برامج التغذية حليوانات املزرعة

خدمةةة قطةةاع االنتةةاج احليةةواني     املعةةدات واالالت الزراعيةةة احلديثةةة واسةةتخداماتها يف    .7

 .ومواكبته التطور

تةةةأثري الةةةتغري املنةةةاخي علةةةى التنةةةوع احليةةةواني وعلةةةى حيوانةةةات املزرعةةةة، وعالقةةةة ذلةةةك   .2

 .بالظروف البيئية واالنتاج

 .أمرا  احليوان واالوبئة، واالمرا  املشرتكة بني االنسان واحليوان، وترا العدوى .9

 

 :طرجات املعرفة التخصصية

 :الطالب قادرا علىأن يكون 

حتسني االنتاج احليواني كما ونوعا، من خالل استخدام التقنيات احلديثة والسالالت  .1

 .ذات االنتاجية العالية

ادارة املزرعةةةة بالشةةةكل االمثةةةل، مةةةن خةةةالل القيةةةام بالعمليةةةات احلقليةةةة مبواعيةةةدها،   .2

 .واستخدام السجالت

اج احليةةواني لتطةةوير هةةذا القطةةاع  اجةةراء االحبةةاث التطبيقيةةة والعلميةةة يف جمةةال اتالنتةة  .3

 .وحتسينه

اسةةتخدام اجةةراءات السةةالمة العامةةة مبةةزارع االنتةةاج احليةةواني وتطبيةةق االمةةن احليةةوي      .4

 .باملنشئات احليوانية

االلتةةةزام باملواصةةةفات والشةةةرو  البيئيةةةة واجةةةراءات السةةةالمة العامةةةة مبةةةزارع االنتةةةاج      .9

 .احليواني

 .لحالة الفسيولوجية للحيوانحتديد املعايري واملتطلبات الغذائية ل .6

 .حتسني السالالت والقيام بالتلقيح االصطناعي يف املزرعة  .7

بعلم احلشرات واالمرا  واملسببات املرضية ودورة حياتها وترا مقاومتهةا واحلةد مةن     .2

 .انتشارها يف املزرعة

حتليةةل القطةةاع والتهديةةدات واملخةةاتر الةةيت تواجةةه القطةةاع مةةن حيةة  جةةدوى الرتبيةةة           .9

 .ت االنتاج واحتياجات السواوطرجا

 .فهم ومعرفة اسس التعامل مع حيوانات املزرعة وسلوكها .11
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 :سوق الد ل :ث نيً 

 .قادرا على االستثمار يف جمال االنتاج احليواني باقامة وادارة مزارع الثروة احليوانية .1

ادارة ىطةةةات البحةةة  العلمةةةي والبحةةة  التطبيقةةةي يف احملطةةةات الزراعيةةةة ومركةةةز       .2

 .البحوث

ادارة منشةةئات الثةةروة احليوانيةةة املتنوعةةة سةةواء مصةةانع االعةةالف، االلبةةان ومشةةتقاتها،   .3

 .اخل... املفاقس، املساخل،

 .انتخاب واختيار السالالت من حيوانات املزرعة املناسبة للبيئة الفلسطينية .4

اكتساب ونقل وتوظيف اخلربات احمللية واخلارجية خلدمة القطاع الزراعي وختصص  .9

 .احليواني االنتاج

اعداد الربامج االرشادية حليوانات املزرعة، وتقديم املعلومة االرشادية باسلوب ارشادي  .6

 .مناسب

اعداد اخلطط والتقارير والتحليالت والتقييمات واخلروج بالنتائج والتوصيات من عع  .7

 .العلومات اخلام املتعلقة بالقطاع

واسةةتهدافها بةةالتطوير والتحسةةني    حتديةةد االولويةةات الةةيت تهةةم القطةةاع والعةةاملني فيةةه     .2

وخاصة يف ظل وجود املشاكل واالةمات، او التأثريات للتغريات املناخية والظروف غري 

 .الطبيعية

العمةةةل اجلمةةةاعي والعمةةةل بةةةرول الفريةةةق، وادارة الفريةةةق وتوةيةةةع املهةةةام واملسةةةؤوليات       .9

 .ومتابعتها للوصول للهدف وحتقيقه

ث باسةتخدام املخلفةات الزراعيةة يف تغذيةة حيوانةات      احلفاظ على البيئة واحلد من التلةو  .11

 .املزرعة ضمن برامج متطورة وىوسبة لالستفادة القصوى من املوارد املتاحة

احلد من التكاليف وةيادة االرحبية للقطةاع مةن خةالل ادارة مةدخالت االنتةاج وتعظةيم        .11

 .الفائدة من طرجات االنتاج واستغالاا بالشكل االمثل

واصل مع عيع الالعبني يف القطاع الزراعي سواء على املستوى احمللةي او  االتصال والت .12

 .االقليمي او الدولي وخاصة يف قطاع االنتاج احليواني

املشةةاركة يف الورشةةات والنةةدوات واملةةؤمترات واملعةةار  الزراعيةةة يف كةةل املسةةتويات     .13

 .واالماكن، واالستفادة منها يف تطوير وتنمية القطاع
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 املردر /احليوان االنت   ختصص  متطلب ت: ث لثً 

على الطالةب   ،املنفرد/االنتاج احليوانيللحصول على درجة البكالوريوس يف ختصص 

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 147)ان يتم بنجال 

 

 :التخصص المنفرد/  المقررات التخصصية. 1

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 92)تتكون هذال املقررات من 

 :ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي( 72)وتتكون من : إجباريةمقررات تخصصية  .1.1 

رقم 
 المقرر

 ررعنوان المق
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 2124 1 2 3 مبادئ علم الرتبة 2111

 2112،  2111 1 2 3 علم الوراثة 2213

 2112،  2111 1 2 3 االحياء الدقيقة 2214

 2111 1 1 2 مبادئ االنتاج النباتي 2219

 2112 - 3 3 احليوانيمبادئ االنتاج  2216

 - 2 2 4 اآلالت الزراعية 2312

 2112-  2 2 مبادئ التغذية 2321

 2216 1 2 3 علم احلشرات 2321

 2216 1 2 3 ة احليوانحص 2329

 2329-  3 3 عالجات بيطرية 2326

 ساعة 66انهاء  9-  9 (1)تدريب عملي  2327

 المجموع الحرة اختياري اجباري مجموعة المساقات

 25 - 3 22 متطلبات اجلامعة

 12 - - 12 متطلبات الكلية

 92 - 21 72 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 147 اجملموع
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رقم 
 المقرر

 ررعنوان المق
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 2216 1 2 3 فسيولوجيا احليوان 2322

2329 
حتليل االعالف واالغذية 

 وصياغة اخللطات
3 2 1 2321 ،2422 

 2321-  3 3 فحص ومراقبة جودة اللحوم 2341

 2111 1 1 2 استصالل االراضي 2411

 2321، 2216 1 2 3 األعالف وتغذية احليوان 2422

- -  2 2 التسويق واالرشاد الزراعي 2431

-  1 1 2 إدارة املزارع 2431

 ساعة 91اء ،  انه2327 9-  9 (2)تدريب عملي  2444

 2321، 2216 1 2 3 إنتاج الدواجن 2449

 2321، 2216 1 2 3 انتاج االغنام واملاعز 2446

 2321، 2216 1 2 3 إنتاج ابقار احلليب 2442

 2321، 2216 1 2 3 إنتاج عجول اللحم 2449

 2321، 2216 1 2 3 إنتاج االمساك 2491

-  1 1 2 تربية النحل 2492

 3 1 4 مشروع التخرج 2499
 91،  انهاء 1113،  9313

 ساعة

  32 46 72 اجملموع
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معتمدة يختارها الطالب من  ساعات( 21)وتتكون من : مقررات تخصصية اختيارية  .2.1

 :المقررات اآلتية

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

الساعات 
 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

- -  3 3 ات عامةرياضي 1111

 1113 1 2 3 االحصاء التطبيقي 1214

 2124 1 2 3 كيمياء عضوية 1329

 2129، 2124 1 2 3 كيمياء حتليلية 1331

 1329 1 2 3 كيمياء حيوية 1331

-  1 2 3 علم النبات 2111

 - 1 2 3 علم احليوان 2112

 - 1 1 2 انتاج ىاصيل العلف 2342

- -  2 2 الزراعة يف فلسطني 2422

 

 :المقررات الحرة. 2

/  سةةاعات معتمةةدة مةةن أي ختصةةص آخةةر مةةن ختصصةةات اجلامعةةة  ( 6)يسةةتطيع الطالةةب اختيةةار 

ون املةادة التعليميةة   كمقةررات حةرة علةى أن ال يكةون مضةم      خارج اخلطةة الدراسةية لتخصصةه،   

 .وأن ال تكون ممنوعة من التخصص أو كيفًا/أخرى كمًا ومكررًا يف مقررات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




