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 االنتاج الحيوانيتخصص . 2
ملخم جاتملالتعلاملاملقصم ة:أ اًل:مل

 :تعلقة بـارف واملعلومات املب املعاكتسا ينبغي أن يكون الطالب قادرا على

  كرجات املعرفة العامة
فزة ذات الصزلة بالزراعزةاىل مصزادر املعرامكانيزة الوصزول  .1 لززوم املختل صززهب  فزة والع وختص

 ير معلوماته.الدامة وتطو

القدرة على اكتسزاب املعلومزة ويفزرأ توظيفهزا الصزحيحة واالسزلوب االرشزادي الصزحيح  .2

 لتوصيلها للغري.

 ملصطلحات الزراعية ومدلوالتها.م اوفهفة معر .3

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

قززع الزرا .5 فززة الوا قززمعر سززطنيب ووا حزززديات ع عزززي يف فل شززكالت والت يززواني وامل تزززاج احل االن

 اليت تواجه هذا القطاع.

 ت احللول .ا.اريوهاضع سينمعرفة يفرأ حتليل املشكالت اليت تواجه القطاع وو .6

 معرفة انواع وسالالت حيوانات املزرعة .7

 حيوانات املزرعة.معرفة اسس تربية  .8

 حليوانات.معرفة اجلوانب الكاملة بادارة مزارع ا .9

 نيات احلديثة املتطورة يف جمال االنتاج احليواني.معرفة التق .10

لززيت .11 صزززحية ا شززاكل ال فزززات وامل مززراض واال مزززن اال يززة  سزززس الوقا فززة ا جزززه معر نززز توا ات حيوا

 ع.المة العامة يف املزاراملزرعة وسبل التغلب عليهاب اضافة لشرو  الس

 معرفة اتر التغري املناخي على حيوانات املزرعة. .12

فززز .13 عزززي احلة المعر نزززوع الزرا ئزززة ت يزززة البي يزززه حلما فزززاظ عل يزززة احل سزززطني وكيف يزززواني يف فل

 .الفلسطينية من جانب وتنمية االقتصاد الفلسطيو من جانب آخر

هززز .14 مزززة ارة امل مزززي يف خد حزززث العل يزززه الب مزززي لتوج حزززث العل ضزززيات الب صزززياغة فر يزززة يف  العال

 وير االنتاج احليواني.وتط

  قةكرجات املعرفة بالعلوم ذات العال

 الطالب ملما بـ أن يكون  وتقتضي

هزززو  .1 سززاس م لززى ا صزززص ع هززذا التخ لززيت ختززدم  خزززرى ا صززات اال صززص بالتخص بززط التخ ر

 كالتسويق والتصنيع وغري .

لزز اسزياتسا .2 لززوم الع لززه كع سززية  عززدة االسا شززكل القا لززيت ت صززص وا قززة بالتخ وم ذات العال

 والكيمياء والفيزياء والرياضيات واالحصاء. االحياء
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 االنتاج احليواني.يف جمال  نات احليويةتطبيق التقا .3

 فسيولوجيا احليوان وتركيب الكائنات احلية. .4

 رائط اجلينية.ت واخلاجلينااسياسيات علم الوراتة املتعلقة بطرأ االنتخاب  و .5

بزززدائل ال .6 يزززة وال صزززر الغذائ يزززة والعنا عزززالف والتغذ نزززواع اال فززززات ا مزززن كل فزززة  يزززة املختل علف

 زرعة.التغذية حليوانات امل احملاصيل وغري ب واعدا برامج

يززززواني  .7 تززززاج احل طززززاع االن مزززة ق سززززتخداماتها يف خد ثززززة وا يززززة احلدي عزززدات واالالت الزراع امل

 ومواكبته التطور.

لززززتغريتزززأتري  .8 لززززن  ا قززززة ذ عززززةب وعال نزززات املزر لززززى حيوا يززززواني وع نززززوع احل لزززى الت نززززاخي ع امل

 بيئية واالنتاج.بالظروف ال

 يوانب ويفرأ العدوى.رتكة بني االنسان واحلأمراض احليوان واالوبئةب واالمراض املش .9

 

  كرجات املعرفة التخصصية

 أن يكون الطالب قادرا على 

ثزةل اسزتمزن خزال حتسني االنتاج احليواني كما ونوعزاب .1 والسزالالت  خدام التقنيزات احلدي

 ذات االنتاجية العالية.

شززززكل اادارة املزر .2 يززززة تعزززة بال يززززات احلقل يززززام بالعمل خززززالل الق مززززن  ثززززلب  يززززدهاب الم واع

 سجالت.واستخدام ال

طزززاع  .3 هزززذا الق طزززوير  يزززواني لت تزززاج احل جمزززال اتالن يزززة يف  يزززة والعلم ازززاث التطبيق جزززراء اال ا

 وحتسينه.

جزززرا .4 سزززتخدام ا يزززوي سزززالمة ءات الا مزززن احل يزززق اال يزززواني وتطب تزززاج احل تززززارع االن مزززة  العا

 انية.باملنشئات احليو

جززززراءات ال .5 يزززززة وا شززززرو  البيئ صزززززفات وال تزززززام باملوا تززززززارع االل مززززة  تزززززاج سزززززالمة العا االن

 احليواني.

 حتديد املعايري واملتطلبات الغذائية للحالة الفسيولوجية للحيوان. .6

 زرعة .طناعي يف املح االصالتلقيحتسني السالالت والقيام ب .7

ضززية ودورة ح .8 سززببات املر شززرات واالمزراض وامل مززن بعلزم احل حلززد  يفززرأ مقاومتهزا وا ياتهزا و

 ة.انتشارها يف املزرع

يزززداتيزززل حتل .9 طزززاع والتهد يزززة  الق جزززدوى الرتب يزززث  مزززن ح طزززاع  جزززه الق لزززيت توا خزززايفر ا وامل

 وكرجات االنتاج واحتياجات السوأ.

 ا.زرعة وسلوكهنات املع حيوافهم ومعرفة اسس التعامل م .10
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مل:سمقملالعم مل:ثانيًا

 مزارع الثروة احليوانية. النتاج احليواني باقامة وادارةقادرا على االستثمار يف جمال ا .1

حززززث ا .2 طززززات الب كزززززز ادارة   يززززة ومر طزززززات الزراع قززززي يف احمل حززززث التطبي مزززززي والب لعل

 البحوث.

صزززانع .3 سزززواء م عزززة  يزززة املتنو ثزززروة احليوان شززئات ال عزززال ادارة من شزززتقاتهاب فب االاال بزززان وم ل

 اخل. املفاقسب املساخلب...

 ناسبة للبيئة الفلسطينية.من حيوانات املزرعة امل انتخاب واختيار السالالت .4

صززص ل وتوظيزف اخلزرباب ونقزاكتسزا .5 ت احملليزة واخلارجيزة خلدمزة القطزاع الزراعزي وخت

 االنتاج احليواني.

نززات املزرعزة .6 لزربامج االرشزادية حليوا شززاديم املب وتقزداعزداد ا مززة االرشزادية باسزلوب ار ي علو

 مناسب.

تزااعداد اخلطط والتقارير والتحلي .7 ئج والتوصزيات مزن  زع الت والتقييمات واخلروج بالن

 بالقطاع.ومات اخلام املتعلقة العل

سزززني  .8 بزززالتطوير والتح سزززتهدافها  يزززه وا عزززاملني ف طزززاع وال هزززم الق لزززيت ت يزززات ا يزززد االولو حتد

شزز غززري ال مزاتاكل واوخاصزة يف ظزل وجزود امل لززتغريات املناخيزة والظزروف  تزأتريات ل ب او ال

 الطبيعية.

مززززا .9 مززززل اجل بززززالع مزززززل  هززززام واعي والع يزززززع امل يززززق وتو  يزززززقب وادارة الفر سزززززؤوليات روع الفر مل

 للوصول للهدف وحتقيقه.ومتابعتها 

نززات  .10 يززة حيوا يززة يف تغذ فززات الزراع سززتخدام املخل مززن التلزوث با حلززد  ئززة وا لززى البي احلفزاظ ع

 متطورة و وسبة لالستفادة القصوى من املوارد املتاحة. برامج عة ضمناملزر

كززا .11 مززن الت يززادة االاحلزد  تززليف و  مززدخالت االن خززالل ادارة  مززن  طززاع  يززة للق ظززيم را اج وتع

 كرجات االنتاج واستغال.ا بالشكل االمثل. الفائدة من

او  احمللزيسزتوى االتصزال والتواصزل مزع  يزع الالعزبني يف القطزاع الزراعزي سزواء علزى امل .12

 ني.االقليمي او الدولي وخاصة يف قطاع االنتاج احليوا

شزززاركة يف .13 شزززات وا امل كزززل الور يزززة يف  عزززارض الزراع ملزززؤنرات وامل نزززدوات وا سزززتويات ل امل

 واالستفادة منها يف تطوير وتنمية القطاع.واالماكنب 

مل

مل
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ملاملرد  /احليمانياالنتا ملختص ململثالثًا:ملمتطلبات

تزاج احليزوانيس يف ختصزص وكزالوريجزة البللحصول على در لزب  باملنفرد/االن علزى الطا

 ساعة معتمدة مو عة كما يأتي  (149ان يتم بنجاع )

 

 :/ التخصص المنفرد  . المقررات التخصصية1

 معتمدة مو عة كما يأتي  اعة( س98تتكون هذ  املقررات من )

 :عة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي( سا80: وتتكون من )ةإجباريمقررات تخصصية   .1.1  

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 قاملتطلب الساب

 عملي نظري

 2124 1 2 3 مبادئ علم الرتبة 2110

 2102ب  2101 1 2 3 علم الوراتة 2203

 2102ب  2101 1 2 3 االحياء الدقيقة 2204

 2101 1 1 2 اتيمبادئ االنتاج النب 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 بيطرية جاتعال 2326

 ساعة 66ء انها 5 - 5 (1تدريب عملي ) 2327

 اجملموع احلرة تياريخا اجباري جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 98 - 18 80 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 149 عمواجمل
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 قاملتطلب الساب

 عملي نظري

 2216 1 2 3 لوجيا احليوانفسيو 2328

2329 
حتليل االعالف واالغذية 

 وصياغة اخللطات
 2422ب 2320 1 2 3

 2320 - 3 3 لحومودة الفحص ومراقبة ج 2340

نتاج  اصيل العلف 2348  - 1 1 2 ا

 2110 1 1 2 استصالع االراضي 2411

 2320ب 2216 1 2 3 األعالف وتغذية احليوان 2422

 - - 2 2 رشاد الزراعيالتسويق واال 2430

 - 1 1 2 إدارة املزارع 2431

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

 2320ب 2216 1 2 3 نلدواجتاج انإ 2445

 2320ب 2216 1 2 3 انتاج االغنام واملاعز 2446

 2320ب 2216 1 2 3 إنتاج ابقار احلليب 2448

 2320 ب2216 1 2 3 ول اللحمإنتاج عج 2449

 2320ب 2216 1 2 3 إنتاج االمساك 2451

 - 1 1 2 تربية النحل 2452

 3 1 4 مشروع التخرج 2499
 90اء ب  انه0103ب  5303

 ساعة

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

 آلتية:المقررات ا

رقم 

 املقرر

 وان املقررعن

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 رياضيات عامة 1101

 0103 1 2 3 صاء التطبيقيحاال 1204

 2124 1 2 3 كيمياء عضوية 1329

 2125ب 2124 1 2 3 يليةكيمياء حتل 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

يزززار ) لزززب اخت سززتطيع الطا سزززاع6ي مزززن أي ات معت(  عزززةمزززدة  صزززات اجلام مزززن ختص خزززر  صزززص آ /  خت

صززهب سزززية لتخص طززة الدرا ضزززم خززارج اخل كززون م لززى أن ال ي حزززرة ع قززررات  يزززة كم ملززادة التعليم ون ا

 .وأن ال تكون ممنوعة من التخصص كما  و/أو كيفا أخرى ررا  يف مقررات مك

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 


