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 أھداف البرنامج األكادیمي .1
Programme Aims 

 ، المجترة الحیوانات ، الداجنة الطیور ( الحیواني االنتاج  مجاالت في زراعیة وطنیة كوادر تخریج-     -1
 في للعمل یؤھلھا بما المختلفة والمھنیة والفنیة الذھنیة والمھارات العلمیة المعرفة لدیھا ) واالسماك
 بیض من المحلي المستھلك رغبات وتلبیة الحیواني لالنتاج االمثل لالنتاج للوصول الزراعیة القطاعات

  .االسماك لحوم الى باالضافة والحلیب الحمراء اللحوم و اجنالدو ولحوم
 االنتاج تكنولوجیا في المستجدات وتطویع استخدام كیفیة في والدرایة الخبرة لھا زراعیة كوادر اعداد     -2

 التوعیة الى باالضافة ھذا الحیواني االنتاج مجال في االستثمار ودعم المشاكل على للتغلب الحیواني
  .الحیواني االنتاج منتجات وسالمة ةباھمی

 تسھم التي ) والمجترات الداجنة الطیور ( الحیواني االنتاج مجاالت في تطبیقیة علمیة بحوث بنشر القیام     -3
 لھا المناسبة الحلول وایجاد المزرعیة الحیوانات مربي یواجھھا التي المشكالت وحل العلمي التقدم في

  .التنمیة خطط ودعم ، ونوعیتھ االنتاج تحسین تعترض التي
 Intended Learning Outcomes    مخرجات التعلم المستھدفة 

 كلیات الزراعة    -1
 الدوائر الزراعیة والشعب الزراعیة في المحافظة    -2
 دوائر البلدیات    -3
 مربي الدواجن ومربي الحیوانات المجترة    -4

 Knowledge and Understanding    المعرفة والفھم 14-1



 Learning and  Teaching طرائق التعلم والتعلیم المستخدمة في تطویر المعرفة والفھم 
Methods    

 المنھجیة الكتب     -1
 االبحاث العلمیة    -2
 المشاھدات الحقلیة والمیدانیة     -3
 . والشاشات البالزمیة ( Data Show)  اجھزة العرض  استخدام    -4
 الزیارات العلمیة لدوائر البیطرة والدوائر الزراعیة     -5
 االنترنیت     -6

    Assessment Methods طرائق تقییم المعرفة والفھم المكتسبة
 امتحانات فصلیة     -1
 امتحانات یومیة     -2
 امتحانات شھریة     -3
 التخرج ومشاریع الحقلیة الممارسات خالل من المكتسبة والمھارات معلومات اختبارات     -4
 الدراسیة الحلقات     -5

 Intellectual Skills مھارات التفكیر 14-2

 Learning and Teaching  طرائق التعلم والتعلیم المستخدمة في تطویر مھارات التفكیر
Methods 

 العلمیة المنھجیة المتوفرة  الكتب    -1
 ابحاث علمیة    -2
 مناقشة افكارھم وطرح مواضیع جدیدةعمل حلقات دراسیة لتحفیز الطلبة على      -3

    Assessment Methods طرائق تقییم مھارات التفكیر
 امتحانات یومیة    -1
 امتحانات شھریة    -2
 اختبارات میدانیة في الحقول الحیوانیة    -3
 عمل تقاریر عن المواضیع العلمیة    -4

 Practical Skills  المھارات المھنیة و العملیة 14-3

 Learning and Teaching  طرائق التعلم والتعلیم المستخدمة في تطویر المھارات العملیة
Methods 

 االنترنیت العنكبوتیة الشبكة على العلمیة المواقع1-    
 العلمیة المصادر2-    
 المختبر في العینات لتحلیل النماذج وجلب االعالف كخلط التجارب بعض اجراء3-    

 االصابات على الطالب لیتعرف ) والفئران الدواجن ( الحیوانات من لنماذج التشریح اجراء    -4
  باالمراض

   Assessment Methods طرائق تقییم المھارات العملیة
 العملیة الحقلیة االختبارات1-    
  .لھم المقدمة العلمیة للمادة واستیعابھم الطلبة فھم مدى لمعرفة تحریریة اختبارات2-    
 والحقل المختبرات في اجراؤھا تم التیي العملیة التحالیل  عن علمیة تقاریر3-    

 Transferable and Generic Skills  المھارات العامة والمنقولة 14-4

 Learning and  Teaching طرائق التعلم والتعلیم المستخدمة في تطویر المھارات العامة
Methods  

  (والمجترات الداجنة الطیور ( الحیواني االنتاج لتطویر علمیة بحثیة اجراءمشاریع1-    



 . المزرعیة الحیوانات تربیة مشاكل لمعالجة كیفیة في وبرامج خطط وضع    -2

    Assessment Methods  طرائق تقییم المھارات العامة والمنقولة
 .الحقلیة الممارسات خالل من المكتسبة والمھارات معلومات اختبارات1-    
  .العلمیة االجابة مدى واختبار للطلبة واستفسارات اسئلة توجیھ2-    
 .قبلھم من المعالجة برنامج وضع وكیفیة الطلبة على المشاكل عرض3-    

  بنية البرنامج - 11

 الفصل األول /المرحلة االولى

اسم المقرر باللغة  اسم المقرر باللغة اإلنكليزية رمز المقرر
 العربية

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

  عملي نظري

CHEM101 Analytical  Chemistry 3 3 2 كيمياء تحليلية 

SOSC102 Principles of Soil Science 3 3 2 مباديء علم التربة 

PLPT101 Principle of Plant 
Protection 

 3 3 2 نبات مبادئ وقاية

ANRE101 Principle of Animal 
Production 

 3 3 2 مبادئ انتاج حيواني

SOSC101 Surveying plane 2 3 1 مساحة مستوية 

CTSC101 Computer 
Implementation(1) 

 تطبيقات في الحاسوب
(1) 

- 3 1 

ENGL101 Specialized English 
language(1) 

 لغة انكليزية تخصصية
(1) 

1 - 1 

HUMR101 Human Rights and Public 
Freedom 

والحريات  حقوق انسان
 العامة

1 - 1 

 الثاني المرحلة االولى / الفصل

CHEM201 Organic Chemistry 3 3 2 كيمياء عضوية 

FDCR101 Principles of Field Crops 3 3 2 مبادئ محاصيل حقلية 

STAT101 Principles of Statistics 3 3 2 مبادئ احصاء 

ANRE102 Principles of Poultry  3 3 2 داجنةمبادئ طيور 

MATM101 Mathematics 3 - 3 رياضيات 

ZOO101 General  Zoology 2 3 2 حيوان عام 

ENGL102 Specialized English 
language(2) 

 لغة انكليزية تخصصية
(2) 

1 - 1 

ARBL101 Arabic language 1 - 1 لغة عربية 

 الفصل االول / الثانية المرحلة

اسم المقرر باللغة  باللغة االنكليزيةاسم المقرر  رمز المقرر
 العربية

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

  عملي نظري



CHEM201 Biochemistry 3 3 2 كيمياء حيوية 

BOT201 Animal Product Hygiene  صحة منتجات
 حيوانية

2 3 3 

ANRE202 Principles of Fish 3 3 2 مبادئ اسماك 

HORT201 Principles of Horticulture 
Science 

 3 3 2 مبادئ علم البستنة

AGEX201 Principles of Agricultural 
Extension 

 2 - 2 مبادئ ارشاد زراعي

BIOL201 Principles of Microbiology  مبادئ احياء
 مجهرية

2 3 3 

ANRE20 Machinery of Animal 
Production 

 3 3 2 مكننة انتاج حيواني

 الفصل الثاني / الثانية المرحلة

ZOO202 Animal Genetics 3 3 2 وراثة حيوان 

ANRE203 Fish Breeding and production 3 3 2 تربية وانتاج اسماك 

FDSC201 Principles of Dairy Science 3 3 2 مبادئ علم االلبان 

AGEC101 Principles of Agriculture 
Economy 

مبادئ اقتصاد 
 زراعي

2 - 2 

  Forage and Pasture Crops  محاصيل علف
 ومراعي

2 3 3 

HUMR201  Freedom and Democracy 1 - 1 حرية وديمقراطية 

CTSC 201 Computer Implementations 
(2) 

تطبيقات في 
 (2) الحاسوب

- 3 1 

 الفصل األول /الثالثة المرحلة

عدد  عدد الساعات باللغة العربيةاسم المقرر  اسم المقرر باللغة االنكليزية رمز المقرر
 الوحدات

  عملي نظري

ZOO203 Animal Physiology 3 3 2 فسلجة حيوان 

ANRE309 Hatching and Hatchery 
Management 

 3 3 2 تفقيس وادارة مفاقس

ANRE306 Animal Nutrition 3 3 2 تغذية حيوان 

ANRE310 Economics of Animal 
Production 

 3 - 3 اقتصاديات انتاج حيواني

ZOO302 Animal Behavior and 
Environment 

 2 - 2 بيئة و سلوك حيواني

STAT301 Experiment Design and 
Analysis 

 3 3 2 تصميم وتحليل تجارب

PLPT 204 Veterinary and Medical 
Insects 

 3 3 2 حشرات طبية وبيطرية

 الثانيالثالثة / الفصل    المرحلة



ANRE304 Poultry Physiology 3 3 2 فسلجة طيور داجنة 

ANRE305 Technology of Poultry 
Production 

تكنلوجيا منتجات 
 طيورداجنة

2 3 3 

ANRE303 Feeds and Rations 3 3 2 اعالف وعالئق 

ANRE307 Animal Diseases 3 3 2 امراض حيوان 

ANRE308 Animal Breeding  3 3 2 وتحسين حيوانتربية 

ANRE309 Reproductive Physiology 3 3 2 فسلجة تناسل 

CTSC301 Computer Implementations 
(3) 

تطبيقات في 
 ((3الحاسوب

- 3 1 

 الفصل االول /الرابعة المرحلة

اسم المقرر باللغة  اسم المقرر باللغة االنكليزية رمز المقرر
 العربية

عدد  عدد الساعات
 الوحدات

  عملي نظري

ANRE401 Poultry Nutrition 3 3 2 تغذية طيور داجنة 

ANRE402 Poultry Breeding  تربية وتحسين طيور
  داجنة

2 3 3 

ANRE403 Sheep and Goat Production 3 3 2 انتاج اغنام وماعز 

ANRE404 Meat Production 3 3 2 انتاج لحوم 

ANRE405 Poultry Management and 
Production 

ادارة و انتاج طيور 
 داجنة

2 3 3 

ANRE413 Pasture Management 3 3 2 ادارة مراعي 

ANRE406 Seminar 1 - 1 حلقات دراسية 

 الفصل الثاني /الرابعة المرحلة

ANRE407 Poultry Diseases 3 3 2 امراض دواجن 

BIOL401 Biotechnology 2 - 2 بايولوجي جزيئي 

ANRE408 Dairy Cattle Production 3 3 2 انتاج ابقار حليب 

ANRE409 Meat Science 3 3 2 علم اللحوم 

ANRE410 Buffalo Production 2 - 2 انتاج جاموس 

ANRE412 Research Project 1 3 - مشروع بحث تخرج 

 االنظمة واللوائح الخاصة بتقییم الطلبة 
Regulation of Assessment 

 یومي امتحان1- 

 شھري امتحان2- 
 نھائي فصلي امتحان3- 
 (معیار القبول (األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة و القسم العلمي 

Criteria for Admission 



  : -أوالشروطالقبولفيالكلية

 (اعتمادشروطالقبولللطالب وفق لوائح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (القبول المركزي-1

 .الكلية اوالجامعة أنتجتازبنجاحأياختبار خاصأومقابلةشخصيةيراهامجلس -2

 .أنيكونالئقطبيا للتخصص المتقدم اليه-3

  : -ثانياشروطالقبولفيالقسمالعلمي

 .رغبة الطالب من أكثرمنرغبةمرتب حسباألفضلية  اختيار-1

 .معداللقبول في الثانوية العامة-2

 .العلميالطاقةاالستيعابية للقسم  -3
 

  التحتیة البنیة
  المطلوبة المقررة الكتب

 المرحلة االولى : لم يتم تحديد العدد

 المرحلة االولى/ الفصل األول

 عدد النسخ اسم المنهج العلمي ت
 ال يستخدم كتاب منهجي في التدريس كيمياء تحليلية 
  مباديء علم التربة 

  نبات  مبادئ وقاية 

 40 مبادئ انتاج حيواني 

  مساحة مستوية 

 ال يستخدم كتاب منهجي في التدريس )1تطبيقات في الحاسوب ( 
 ال يستخدم كتاب منهجي في التدريس )1لغة انكليزية تخصصية ( 
 ال يستخدم كتاب منهجي في التدريس حقوق انسان والحريات العامة 

 الثاني  المرحلة االولى / الفصل
  كيمياء عضوية 

  حقلية مبادئ محاصيل 

  مبادئ احصاء 

  مبادئ طيور داجنة 

 ال يستخدم كتاب منهجي في التدريس رياضيات 
  حيوان عام 

 ال يستخدم كتاب منهجي في التدريس )2لغة انكليزية تخصصية ( 



 ال يستخدم كتاب منهجي في التدريس لغة عربية 

 / الفصل االول الثانية  المرحلة

 النسخعدد  اسم المنهج العلمي ت
 ال يستخدم كتاب منهجي في التدريس كيمياء حيوية 
 ال يستخدم كتاب منهجي في التدريس صحة منتجات حيوانية 
  مبادئ اسماك 

  مبادئ علم البستنة 

  مبادئ ارشاد زراعي 

  مبادئ احياء مجهرية 

  مكننة انتاج حيواني 

 / الفصل الثاني الثانية  المرحلة
 24 وراثة حيوان 
 23 تربية وانتاج اسماك 

 املادة مدرس قبل من املولفة امللزمة على االعتماد يتم مبادئ علم االلبان 

 44 مبادئ اقتصاد زراعي 

 1 محاصيل علف ومراعي 

 ال يستخدم كتاب منهجي في التدريس حرية وديمقراطية 
 ال يستخدم كتاب منهجي في التدريس )2تطبيقات في الحاسوب ( 

 الثالثة/ الفصل األول  المرحلة

 عدد النسخ اسم المنهج العلمي ت
 30 فسلجة حيوان 

 ال يستخدم كتاب منهجي في التدريس تفقيس وادارة مفاقس 
 24 تغذية حيوان 

 44 اقتصاديات انتاج حيواني 

 ال يستخدم كتاب منهجي في التدريس بيئة و سلوك حيواني 
 44 تصميم وتحليل تجارب 

 ال يستخدم كتاب منهجي في التدريس حشرات طبية وبيطرية 

 الثالثة / الفصل الثاني   المرحلة
 20 فسلجة طيور داجنة 

 54 تكنلوجيا منتجات طيورداجنة 

 23 اعالف وعالئق 

 ال يستخدم كتاب منهجي في التدريس امراض حيوان 
  تربية وتحسين حيوان 

 34 فسلجة تناسل 

 ال يستخدم كتاب منهجي في التدريس )(3الحاسوبتطبيقات في  



 الرابعة/ الفصل االول  المرحلة

 عدد النسخ اسم المنهج العلمي ت
 50 تغذية طيور داجنة 

 35   تربية وتحسين طيور داجنة 

 23 انتاج اغنام وماعز 

  انتاج لحوم 

  ادارة و انتاج طيور داجنة 

 1 ادارة مراعي 

 يستخدم كتاب منهجي في التدريسال  حلقات دراسية 

 الرابعة/ الفصل الثاني  المرحلة
 ال يستخدم كتاب منهجي في التدريس امراض دواجن 

 ال يستخدم كتاب منهجي في التدريس بايولوجي جزيئي 
 املنهجي الكتاب تغيري مت انتاج ابقار حليب 

 19 علم اللحوم 

 1 انتاج جاموس 

 كتاب منهجي في التدريس  ال يستخدم مشروع بحث تخرج 

 


