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 االنتاج الحيوانيتخصص . 2
 خمرجات التعلم املقصي ة:أ اًل: 

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

 :طرجات املعرفة العامة
صككه،  .1 عككة وختص صككلة بالزرا امكانية الوصول اىل مصادر املعرفة والعلوم املختلفة ذات ال

 الدامة وتطوير معلوماته.

صككحيح القدرة على  .2 اكتساب املعلومة وترا توظيفها الصحيحة واالسككلوب االرشككادي ال

 لتوصيلها للغري.

 معرفة وفهم املصطلحات الزراعية ومدلوالتها. .3

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

شكككال .5 تككاج احليككواني وامل قككع االن سككطني، ووا عككي يف فل قككع الزرا فككة الوا حككديات معر ت والت

 اليت تواجه هذا القطاع.

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

 .معرفة انواع وسالالت حيوانات املزرعة .7

 معرفة اسس تربية حيوانات املزرعة. .8

 معرفة اجلوانب الكاملة بادارة مزارع احليوانات. .9

  جمال االنتاج احليواني.معرفة التقنيات احلدي ة املتطورة يف .10

نككات  .11 جككه حيوا لككيت توا صككحية ا شككاكل ال فككات وامل مككراض واال مككن اال يككة  سككس الوقا فككة ا معر

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

 معرفة ا ر التغري املناخي على حيوانات املزرعة. .12

يكككة  .13 سكككطني وكيف يكككواني يف فل عكككي احل نكككوع الزرا فكككة الت ئكككة معر يكككة البي يكككه حلما فكككاظ عل احل

 الفلسطينية من جانب وتنمية االقتصاد الفلسطيك من جانب آخر.

مككة  .14 مككي يف خد حككث العل يككه الب مككي لتوج حككث العل ضككيات الب صككياغة فر يككة يف  هككارة العال امل

 وتطوير االنتاج احليواني.

 :طرجات املعرفة بالعلوم ذات العالقة

 أن يكون الطالب ملما بـ: وتقتضي

هككك  .1 سككاس م لككى ا صككص ع هككذا التخ ختككدم  لككيت  خككرى ا صككات اال صككص بالتخص بككط التخ ر

 كالتسويق والتصنيع وغريه.
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لككوم  .2 لككه كع سككية  عككدة االسا لككيت تشكككل القا صككص وا اساسيات العلوم ذات العالقة بالتخ

 االحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات واالحصاء.

 يف جمال االنتاج احليواني. تطبيق التقانات احليوية .3

 فسيولوجيا احليوان وتركيب الكائنات احلية. .4

 اسياسيات علم الورا ة املتعلقة بطرا االنتخاب  واجلينات واخلرائط اجلينية. .5

فكككات  .6 مكككن طل فكككة  يكككة املختل بكككدائل العلف يكككة وال صكككر الغذائ يكككة والعنا عكككالف والتغذ نكككواع اال ا

 التغذية حليوانات املزرعة.احملاصيل وغريه، واعدا برامج 

يكككواني  .7 تكككاج احل طكككاع االن مكككة ق سكككتخداماتها يف خد يكككة احلدي كككة وا عكككدات واالالت الزراع امل

 ومواكبته التطور.

لكككك  .8 قكككة ذ عكككة، وعال نكككات املزر لكككى حيوا يكككواني وع نكككوع احل لكككى الت نكككاخي ع لكككتغري امل تكككأ ري ا

 بالظروف البيئية واالنتاج.

 رتكة بني االنسان واحليوان، وترا العدوى.أمراض احليوان واالوبئة، واالمراض املش .9

 

 :طرجات املعرفة التخصصية

 أن يكون الطالب قادرا على:

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

 ذات االنتاجية العالية.

يكككات  .2 يكككام بالعمل خكككالل الق مكككن  شككككل االم كككل،  عكككة بال يكككدها، ادارة املزر يكككة مبواع احلقل

 واستخدام السجالت.

جمكككال  .3 يكككة يف  يكككة والعلم ثكككاث التطبيق جكككراء اال تكككاجا طكككاع  اإلن هكككذا الق طكككوير  يكككواني لت احل

 وحتسينه.

يككوي  .4 مككن احل يككق اال يككواني وتطب تككاج احل مبككزارع االن مككة  سككالمة العا جككراءات ال سككتخدام ا ا

 باملنشئات احليوانية.

يككككة وا .5 شككككرو  البيئ صككككفات وال تككككزام باملوا تككككاج االل مبككككزارع االن مككككة  سككككالمة العا جككككراءات ال

 احليواني.

 حتديد املعايري واملتطلبات الغذائية للحالة الفسيولوجية للحيوان. .6

 حتسني السالالت والقيام بالتلقيح االصطناعي يف املزرعة. .7

مككن  .8 حلككد  هككا وا هككا وتككرا مقاومت ضككية ودورة حيات بعلم احلشرات واالمراض واملسببات املر

 رعة.انتشارها يف املز

يكككة  .9 جكككدوى الرتب يكككث  مكككن ح طكككاع  جكككه الق لكككيت توا خكككاتر ا يكككدات وامل طكككاع والتهد يكككل الق حتل

 وطرجات االنتاج واحتياجات السوا.



 
 

219 

 
 

 فهم ومعرفة اسس التعامل مع حيوانات املزرعة وسلوكها. .10

 

 :سيق العمل :ثانيًا

 ال روة احليوانية.قادرا على االست مار يف جمال االنتاج احليواني باقامة وادارة مزارع  .1

كككككز  .2 يككككة ومر طككككات الزراع قككككي يف احمل حككككث التطبي مككككي والب حككككث العل طككككات الب ادارة مل

 البحوث.

شككتقاتها،  .3 بككان وم عككالف، االل صككانع اال سككواء م عككة  يككة املتنو شككئات ال ككروة احليوان ادارة من

 املفاقس، املساخل،... اخل.

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

صككص  .5 اكتساب ونقل وتوظيف اخلربات احمللية واخلارجية خلدمة القطاع الزراعي وخت

 االنتاج احليواني.

سككلوب ارشككادي  .6 اعداد الربامج االرشادية حليوانات املزرعة، وتقديم املعلومة االرشادية با

 مناسب.

وصيات من حتككع اعداد اخلطط والتقارير والتحليالت والتقييمات واخلروج بالنتائج والت .7

 العلومات اخلام املتعلقة بالقطاع.

سكككني  .8 بكككالتطوير والتح سكككتهدافها  يكككه وا عكككاملني ف طكككاع وال هكككم الق لكككيت ت يكككات ا يكككد االولو حتد

غككري  وخاصة يف ظل وجود املشاكل واالةمات، او التأ ريات للتغريات املناخية والظروف 

 الطبيعية.

يككككق .9 يككككق، وادارة الفر بككككرول الفر مككككل  مككككاعي والع مككككل اجل سككككؤوليات  الع هككككام وامل يككككع امل وتوة

 ومتابعتها للوصول للهدف وحتقيقه.

نككات  .10 فككات الزراعيككة يف تغذيككة حيوا سككتخدام املخل لككوث با مككن الت حلككد  احلفاظ على البيئة وا

 املزرعة ضمن برامج متطورة وملوسبة لالستفادة القصوى من املوارد املتاحة.

خككالل ا .11 مككن  يككادة االرثيككة للقطككاع  تككاج وتعظككيم احلد من التكاليف وة مككدخالت االن دارة 

 الفائدة من طرجات االنتاج واستغال.ا بالشكل االم ل.

االتصال والتواصل مع حتيع الالعبني يف القطاع الزراعي سواء على املستوى احمللككي او  .12

 االقليمي او الدولي وخاصة يف قطاع االنتاج احليواني.

نككدوات  .13 شككات وال شككاركة يف الور سككتويات امل كككل امل يككة يف  عككارض الزراع ملككؤحرات وامل وا

 واالماكن، واالستفادة منها يف تطوير وتنمية القطاع.
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 املردر /احلييانياالنتا  ختصص  ثالثًا: متطلبات

لككب  ،املنفرد/االنتاج احليوانيللحصول على درجة البكالوريوس يف ختصص  علككى الطا

 موةعة كما يأتي:( ساعة معتمدة 149ان يتم بنجال )

 

 :/ التخصص المنفرد . المقررات التخصصية1

 معتمدة موةعة كما يأتي:( ساعة 98تتكون هذه املقررات من )

 :( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي 78: وتتكون من ) إجبارية مقررات تخصصية    . 1.1  

رقم  
 المقرر 

 عنوان المقرر 
الساعات  
 المعتمدة 

 الساعات األسبوعية 
 المتطلب 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 مبادئ االنتاج احليواني 2216

 - 2 2 4 اآلالت الزراعية 2318

 2102 - 2 2 مبادئ التغذية 2320

 2216 1 2 3 علم احلشرات 2321

 2216 1 2 3 صحة احليوان 2325

 2325 - 3 3 عالجات بيطرية 2326

 المجموع الحرة  اختياري  اجباري  مجموعة المساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 98 - 20 78 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 149 اجملموع
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رقم  
 المقرر 

 عنوان المقرر 
الساعات  
 المعتمدة 

 الساعات األسبوعية 
 المتطلب السابق 

 عملي نظري 

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

 2216 1 2 3 فسيولوجيا احليوان 2328

2329 
حتليل االعالف واالغذية 

 وصياغة اخللطات
3 2 1 2320 ،2422 

 2320 - 3 3 فحص ومراقبة جودة اللحوم 2340

 2110 1 1 2 استصالل االراضي 2411

 2320، 2216 1 2 3 األعالف وتغذية احليوان 2422

 - - 2 2 التسويق واالرشاد الزراعي 2430

 - 1 1 2 إدارة املزارع 2431

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

 2320، 2216 1 2 3 إنتاج الدواجن 2445

 2320، 2216 1 2 3 انتاج االغنام واملاعز 2446

 2320، 2216 1 2 3 ابقار احلليبإنتاج  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

  32 46 78 اجملموع
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معتمدة يختارها الطالب من  ساعات( 20مقررات تخصصية اختيارية: وتتكون من )  .2.1

 المقررات اآلتية:

رقم  
 المقرر 

 عنوان المقرر 
الساعات  
 المعتمدة 

الساعات  
 المتطلب السابق  األسبوعية

 عملي نظري 

 - - 3 3 رياضيات عامة 1101

 0103 1 2 3 االحصاء التطبيقي 1204

 - 1 1 2 انتاج ملاصيل العلف 2348

 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

يككار ) لككب اخت سككتطيع الطا عككة( 6ي صككات اجلام مككن ختص خككر  صككص آ مككن أي خت مككدة  /  سككاعات معت

صككه، سككية لتخص طككة الدرا ضككم خككارج اخل كككون م لككى أن ال ي حككرة ع قككررات  يككة كم ملككادة التعليم ون ا

 .وأن ال تكون ممنوعة من التخصص أخرى كمًا و/أو كيفًامكررًا يف مقررات 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


