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 :احكام وشـروط عامــه :اوال

 .ا الدراسات العليا النافذة برامجتتفق هذه الخطة مع تعليمات  10 

 :البرنامج التخصصات التي يمكن قبولها في هذا  10 

  بكالوريوس في اإلنتاج الحيوانـي 

  إنتاج الدواجــن بكالوريوس في. 

  بكالوريوس في العلوم الزراعيـة. 

 .ال يوجـد : شروط خاصـــة :ثانيا 

 :ساعة معتمدة موّزعة كما يلي( 33)تتكّون مواد هذه الخّطة من  :ثالثا 

 :ساعة معتمدة كما يلي( 11: )مواد إجبارية .1

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

- -  3 3 تصميم وتحليل التجـارب 110110

- -  3 3 البيئة وإنتاجية حيوانات المزرعة 110103

- -  3 3  أمراض حيوانـات المزرعة 110136

 - - 3 3 تغذيــــة مجــترات 110100

- -  3 3 تغذيــــــة دواجـن 110101

 :ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي( 9: )مواد اختيارية 20 

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

- -  3 3 التغذيـة على  المراعي 110116

- -  3 3  فسيولـوجيـا  التناسـل 110160

- -  3 3 فسيولـوجيا  الحالبة 110166

 - - 3 3  المزرعةسلوك حيوانــات  110161

- -  3 3 وراثة المجتمعات والوراثة الكمية 110110

- -  3 3 نظم إنتاج المجترات الصغيـرة 110106

- -  3 3 المعادن والفيتامينات في تغذية الحيوان 110160

- -  3 3 التقانات الحيوية في اإلنتاج الحيواني 110163

 

 (. 1110166)ورقمها ساعات معتمدة ( 9)رسالة جامعية  23
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 وصف المــواد
 

    (ساعات معتمدة 3)     (0)تصميم وتحليل التجارب  6060060

طرق  ،حساب وتفسير التباين أو المتغيرات وطرقها المختلفة ،االرتباط والمعادالت الخطية والمتعددة

،   (Duncans’s Multiple Range Test ) اختبار دنكــن  ، (LSD ) :التفريق بين معدالت المعامالت منهـا

تعريف الطالب باستخدام الحاسوب   ( Orthogonal contrast ).و ، (Tukey’s W. Procedure )طريقة تكي 

 0في التحليل االحصائـي 

 

  (ساعات معتمدة 3)      التغذية على المراعـي 6067066

تقدير كمية الغذاء المتناول لحيوانات طرق العوامل المؤثرة على األداء اإلنتاجي للحيوانات الرعوية، 

محددات إنتقائية  المرعـى ، تقييم الخصائص الغذائية لنباتات المرعى وتحديد أثرها على التناول الطوعي،

دراسـة العالقة التفاعليـة بين انتـاج الكأل ألراضي المراعي واألداء نباتات المرعى، السلوك الرعوي، 

 .االنتاجي لحيوانات المرعـى 

 

  (ساعات معتمدة 3)    البيئه وانتاجية حيوانات المزرعـة  6067003

الرعايـة ، التغذيـة ، التناسل ، النمـو والمنتجات : اثر عوامل البيئة على حيوانـات المزرعة من حيث 

 .الحيوانيـة كالحليـب ، اللحم ، البيـض والصـوف ، باالضافـة للحظائــر وتجهيزاتهـا

 

 (ساعات معتمدة 3)      امراض حيوانات المزرعـة 6 067036 

أهـم امراض حيوانات المزرعـة البكتيريه والفيروسيـه والفطريـة والطفيليـة المستوطنه والتي تسبب 

 .خسائـر اقتصاديـة وامراض حديثـي الوالده والعقـم واالمراض المشتركــه 

 

 (ساعات معتمدة 3)      فسيولوجيا التناسـل 6067060

تشريح وفسيولـوجيا الجهاز التناسلي ، الغدد الصماء وهرمونات التناسل ، دورة الشبق ، انتاج البويضات ، 

  .التلقيح ، االخصاب ، الحمـل ، الـوالده ، الخصوبـة والعقـم في حيوانات المزرعــة

 

  (ساعات معتمدة 3)      فسيولوجيا الحالبــه 6067066



ة بادرار الحليب ، صناعة ــب ، الهرمونات واالجهزة العصبيـه المتعلقتطور ونمو وتشريح غدد الحلي

 .وأدرار الحليـب ، العوامل الفسيولوجيـة والبيئيـه التي تؤثـر على ادرار الحلـيب 

 

 (ساعات معتمدة 3)     سلوك حيوانات المزرعـة .067060

الهرمونات والسلوك ، نماذج لسلوك الحيوانـات الحركات غير االراديـة والسلوك ، المؤثرات الخارجيـه ، 

السلوك الجنسـي ، السلوك الطبيعـي ، التعلـم ، التأقلــم السلوكـي وتنظيـم درجـة الحراره  :المختلفـه

 .بالسلـوك

 

  (ساعات معتمدة 3)    وراثة المجتمعات والوراثة الكمية .067000 

ميـة ، دراسـة العوامل المؤثرة على تكرارات العوامل مبادئ وتطبيقات وراثة المجتمعات والوراثة الك

وطرق تقدير التبايـن الوراثـي وغير الوراثـي والمكافئ الوراثـي والقيم الوراثيـة  ،والتراكـيب الوراثيـة

 .وطرق االنتخـاب فـي إنتاج سالالت متفـوقـة وراثيـا ،لألفـراد ، دراسـة دور أنظمة التزاوج المختلفة

 

 

  (ساعات معتمدة 3)                   تغذية مجترات .067007  

واالحتياجـات  (والفيتامينـات ،البروتينات ، الطاقـة ، المعادن)الغذائية الرئيسية  العالقـة بين العناصر

، االضافات العلفيـةللمجترات،  طرق التغذيـة الحديثـه ،المعـز والضأن،  و ،االنتاجيـة لكل من ابقار الحليـب

  .االمراض االيضيـة وطرق التحكم بها

 

  (ساعات معتمدة 3)            تغذية دواجـن .067000

البروتينات ، احتياجات الدجاج من ، تصنيع االعـالف في االردن ، مصادر الطاقـة ، السكريـات ، الدهون 

ضير االعالف المتوازنـه الطاقـة والبروتينات واالحماض االمينيه والفيتامينات  والعناصر المعدنية ، تح

 .واالقـل كلفــة

 

  (ساعات معتمدة 3)             نظم إنتاج المجترات الصغيرة .067006

الزراعية، -الرعوية، الرعوية: منطقة الشرق األوسط في أسس تصنيف نظم اإلنتاج، أنماط النظم اإلنتاجية

الحجم أو العدد، تنــوع وتركيب القطيع، )خصائص القطيع : الخصائص العامة للنظام اإلنتاجيالتجارية، 

، األجندة العلفية، حركة القطعان، القنوات التسويقية، معوقات اإلنتاج و فرص تحسينه، (األداء اإلنتاجي

 .تصميم اإلستبانة لدراسة نظم اإلنتاج و تحليل البيانات

 



  (مدةساعات معت 3)         المعادن والفيتامينات في تغذية الحيوان .067067

الهضم ، الوظائف، االحتياجات المركبات الشبيهة بالفيتامينات، التركيب الكيماوي،والفيتامينات 

إحتياجات اعراض النقص في الدواجن والمجترات،  ،التمثيل في الدواجن والمجتراتو  ،واالمتصاص

طرق تحديد تراكيز ، الكبرى، سمية المعادن، المعادن الثقيلـةو المعادن الصغرىحيوانات المزرعة من 

  .المعادن في أعضاء و أنسجة و منتجات حيوانات المزرعة

 

 (ساعات معتمدة 3)         التقانات الحيوية في اإلنتاج الحيواني   .067063

االعالف : التطبيقات الحديثة وتطورها فيالمفهوم العلمي والفني للتقانات الحيوية في اإلنتاج الحيواني، 

 .النمو واالنتاج، والمنتوجات الحيوانيةو والتناسل، والمناعة والصحة،  ،والحالبه ،وميكروبات الكرش

تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في اإلنتاج الحيواني، اخالقيات وسالمة استخدام التقانات  محاذيرفوائد و

  .الحيوية



 


