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 االنتاج الحيوانيتخصص . 2
 دلم املقصو  :خمرج ت التأ اًل: 

 :ت املتعلقة بةملعلومارف واينبغي أن يكون الطالب قادرا على اكتساب املعا

  طرجات املعرفة العامة
وختصصةه،   لصلة بالزراعةفة ذات املختلاامكانية الوصول اىل مصادر املعرفة والعلوم  .1

 الدامة وتطوير معلوماته.

صةحيح  وب االرشادي الواالسلة لصحيحالقدرة على اكتساب املعلومة وترآ توظيفها ا .2

 لتوصيلها للغري.

 معرفة وفهم املصطلحات الزراعية ومدلوالتها. .3

 وتين. االقتصاد الأهميتة يفوقومي معرفة وتقدير االنتاج احليواني يف الدخل ال .4

حةديات  املشةكالت والت وحليةواني  انتةاج  معرفة الواقع الزراعةي يف فلسةطني، وواقةع اال    .5

 اليت تواجه هذا القطاع.

 ا.وهات احللول هلع سيناريع ووضعرفة ترآ حتليل املشكالت اليت تواجه القطام .6

 معرفة انواع وسالالت حيوانات املزرعة .7

 معرفة اسس تربية حيوانات املزرعة. .8

 نات.معرفة اجلوانب الكاملة بادارة مزارع احليوا .9

 ني.ج احليواالنتامعرفة التقنيات احلديثة املتطورة يف جمال ا .10

نةات  يت تواجةه حيوا لصةحية الة  اشةاكل  قايةة مةن االمةراض واالفةات وامل    معرفة اسس الو .11

  املزارع.يفالعامة  سالمةاملزرعة وسبل التغلب عليها، اضافة لشرو  ال

 رعة.معرفة ا ر التغري املناخي على حيوانات املز .12

بيئةةة ليةةه حلمايةةة ال عاحلفةةاظ  كيفيةةةمعرفةةة التنةةوع الزراعةةي احليةةواني يف فلسةةطني و    .13

 خر.ن جانب آيين من جانب وتنمية االقتصاد الفلسطالفلسطينية م

خدمةةة  بحةةث العلمةةي يفتوجيةةه اللمةةي لاملهةةارة العاليةةة يف صةةياغة فرضةةيات البحةةث الع   .14

 وتطوير االنتاج احليواني.

  طرجات املعرفة بالعلوم ذات العالقة

 أن يكون الطالب ملما بة  وتقتضي

سةةاس مهةةين صةةص علةةى اخالت ربةةط التخصةةص بالتخصصةةات االخةةرى الةةيت ختةةدم هةةذا .1

 كالتسويق والتصنيع وغري .

لةوم  الساسةية لةه كع  لقاعةدة ا شةكل ا تاساسيات العلوم ذات العالقة بالتخصص واليت  .2

 ء.الحصااالحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات وا
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 ي.يوانتطبيق التقانات احليوية يف جمال االنتاج احل .3

 فسيولوجيا احليوان وتركيب الكائنات احلية. .4

 ية.اخلرائط اجلينواجلينات اب  وياسيات علم الورا ة املتعلقة بطرآ االنتخاس .5

ن طلفةةات يةةة املختلفةةة مةة  ئل العلفالبةةداوانةةواع االعةةالف والتغذيةةة والعناصةةر الغذائيةةة      .6

 ملزرعة.نات ااحملاصيل وغري ، واعدا برامج التغذية حليوا

حليةةواني طةةاع االنتةةاج ا  خدمةةة قيفاتها املعةةدات واالالت الزراعيةةة احلديثةةة واسةةتخدام    .7

 ومواكبته التطور.

ة ذلةةةك ملزرعةةةة، وعالقةةةيوانةةةات اعلةةةى حوتةةةأ ري الةةةتغري املنةةةاخي علةةةى التنةةةوع احليةةةواني  .8

 بالظروف البيئية واالنتاج.

 العدوى. احليوان، وترآالنسان وابني  أمراض احليوان واالوبئة، واالمراض املشرتكة .9

 

  طرجات املعرفة التخصصية

 قادرا على أن يكون الطالب 

السالالت ونيات احلديثة دام التقاستخ حتسني االنتاج احليواني كما ونوعا، من خالل .1

 ذات االنتاجية العالية.

دها، حلقليةةةة مبواعيةةةالعمليةةةات ام باادارة املزرعةةةة بالشةةةكل االمثةةةل، مةةةن خةةةالل القيةةة .2

 واستخدام السجالت.

ا القطةةاع اني لتطةةوير هةةذواج احليةةتالنتةةااجةةراء االحبةةاث التطبيقيةةة والعلميةةة يف جمةةال   .3

 وحتسينه.

حليةةوي تطبيةةق االمةةن اوحليةةواني انتةةاج اسةةتخدام اجةةراءات السةةالمة العامةةة مبةةزارع اال   .4

 باملنشئات احليوانية.

النتةةةاج العامةةةة مبةةةزارع  لسةةةالمة اءات اااللتةةةزام باملواصةةةفات والشةةةرو  البيئيةةةة واجةةةرا   .5

 احليواني.

 لحيوان.ليولوجية لفسا حتديد املعايري واملتطلبات الغذائية للحالة .6

 ملزرعة .يف ا حتسني السالالت والقيام بالتلقيح االصطناعي .7

احلةد مةن   رآ مقاومتهةا و ياتها وتحدورة بعلم احلشرات واالمراض واملسببات املرضية و .8

 انتشارها يف املزرعة.

يةةة يةةث جةةدوى الرتب حقطةةاع مةةن  جةةه الحتليةةل القطةةاع والتهديةةدات واملخةةاتر الةةيت توا     .9

 اج واحتياجات السوآ.وطرجات االنت

 كها.وسلو فهم ومعرفة اسس التعامل مع حيوانات املزرعة .10
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 :سوق الد ل :ث نيً 

 ثروة احليوانية.دارة مزارع الاقامة وااني بقادرا على االستثمار يف جمال االنتاج احليو .1

راعيةةةة ومركةةةز  طةةةات الز احمليفادارة حمطةةةات البحةةةث العلمةةةي والبحةةةث التطبيقةةةي     .2

 البحوث.

مشةةتقاتها، والف، االلبةةان انع االعةةاء مصةةمنشةةئات الثةةروة احليوانيةةة املتنوعةةة سةةو ادارة .3

 املفاقس، املساخل،... اخل.

 ية.بيئة الفلسطينناسبة للة املانتخاب واختيار السالالت من حيوانات املزرع .4

ختصص طاع الزراعي ودمة القجية خلاكتساب ونقل وتوظيف اخلربات احمللية واخلار .5

 ني.االنتاج احليوا

باسلوب ارشادي  مة االرشاديةولوتقديم املع اعداد الربامج االرشادية حليوانات املزرعة، .6

 مناسب.

يات من عع لنتائج والتوصخلروج باات وااعداد اخلطط والتقارير والتحليالت والتقييم .7

 العلومات اخلام املتعلقة بالقطاع.

لتحسةةني ا بةةالتطوير واافهاسةةتهدوفيةةه  حتديةةد االولويةةات الةةيت تهةةم القطةةاع والعةةاملني     .8

الظروف غري ات املناخية وت للتغريأ رياوخاصة يف ظل وجود املشاكل واالةمات، او الت

 الطبيعية.

ليات ملهةةةام واملسةةةؤو اوتوةيةةةع  لفريةةةقاالعمةةةل اجلمةةةاعي والعمةةةل بةةةرول الفريةةةق، وادارة    .9

 ومتابعتها للوصول للهدف وحتقيقه.

يةة حيوانةات   زراعيةة يف تغذ خلفةات ال امل داماحلفاظ على البيئة واحلد من التلةوث باسةتخ   .10

 ة.ملوارد املتاحصوى من اة القاملزرعة ضمن برامج متطورة وحموسبة لالستفاد

وتعظةيم   دخالت االنتةاج مة ل ادارة ن خةال احلد من التكاليف وةيادة االرحبية للقطةاع مة   .11

 مثل.كل االالفائدة من طرجات االنتاج واستغالهلا بالش

ى احمللةي او  اء على املستوزراعي سواع العيع الالعبني يف القط االتصال والتواصل مع .12

 ني.حليواااالقليمي او الدولي وخاصة يف قطاع االنتاج 

سةةتويات عيةةة يف كةةل املرض الزرااملعةةااملشةةاركة يف الورشةةات والنةةدوات واملةةؤمترات و  .13

 اع.القط واالماكن، واالستفادة منها يف تطوير وتنمية
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 املردر /احليوانياالنت   ختصص  ث لثً : متطلب ت

الةب  على الط ،نفردامل/يوانيج احلاالنتاللحصول على درجة البكالوريوس يف ختصص 

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 146ان يتم بنجال )

 

 :/ التخصص المنفرد . المقررات التخصصية1

 ما يأتي ( ساعة معتمدة موةعة ك98تتكون هذ  املقررات من )

 :( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي80: وتتكون من )إجباريةمقررات تخصصية  .1.1 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

عات السا

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 2124 1 2 3 مبادئ علم الرتبة 2110

 2102،  2101 1 2 3 علم الورا ة 2203

 2102،  2101 1 2 3 االحياء الدقيقة 2204

 2101 1 1 2 مبادئ االنتاج النباتي 2215

 2102 - 3 3 احليوانيمبادئ االنتاج  2216

 - 2 2 4 اآلالت الزراعية 2318

 2102 - 2 2 مبادئ التغذية 2320

 2216 1 2 3 علم احلشرات 2321

 2216 1 2 3 ة احليوانحص 2325

 2325 - 3 3 عالجات بيطرية 2326

 ساعة 66انهاء  5 - 5 (1تدريب عملي ) 2327

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 24 - 3 21 متطلبات اجلامعة

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 98 - 18 80 ت التخصصمتطلبا

 6 6 - - مقررات حرة

 146 اجملموع
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

عات السا

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 2216 1 2 3 فسيولوجيا احليوان 2328

2329 
ة حتليل االعالف واالغذي

 اخللطاتوصياغة 
3 2 1 2320 ،2422 

 2320 - 3 3 ومفحص ومراقبة جودة اللح 2340

 - 1 1 2 انتاج حماصيل العلف 2348

 2110 1 1 2 استصالل االراضي 2411

 2320، 2216 1 2 3 ناألعالف وتغذية احليوا 2422

 - - 2 2 ياعالتسويق واالرشاد الزر 2430

 - 1 1 2 إدارة املزارع 2431

 ساعة 90،  انهاء 2327 5 - 5 (2عملي ) تدريب 2444

 2320، 2216 1 2 3 إنتاج الدواجن 2445

 2320، 2216 1 2 3 انتاج االغنام واملاعز 2446

 2320، 2216 1 2 3 إنتاج ابقار احلليب 2448

 2320، 2216 1 2 3 إنتاج عجول اللحم 2449

 2320، 2216 1 2 3 إنتاج االمساك 2451

 - 1 1 2 تربية النحل 2452

 3 1 4 مشروع التخرج 2499
 90،  انهاء 0103،  5303

 ساعة

  33 47 80 اجملموع
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معتمدة يختارها الطالب من  ساعات( 18مقررات تخصصية اختيارية: وتتكون من )  .2.1

 المقررات اآلتية:

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 رياضيات عامة 1101

 0103 1 2 3 االحصاء التطبيقي 1204

 2124 1 2 3 كيمياء عضوية 1329

 2125، 2124 1 2 3 كيمياء حتليلية 1330

 1329 1 2 3 كيمياء حيوية 1331

 - 1 2 3 علم النبات 2101

 - 1 2 3 علم احليوان 2102

 - - 2 2 الزراعة يف فلسطني 2428

 

 المقررات الحرة:. 2

 / جلامعةةةاصةةص آخةةر مةةن ختصصةةات  ( سةةاعات معتمةةدة مةةن أي خت6يسةةتطيع الطالةةب اختيةةار )

تعليميةة  ون املةادة ال ميكةون مضة   ن الكمقةررات حةرة علةى أ    خارج اخلطةة الدراسةية لتخصصةه،   

 .التخصص نوعة منممكون وأن ال ت أخرى كمًا و/أو كيفًامكررًا يف مقررات 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


