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 ينبقسم اإلنتاج الحیوا البكالوریوسالخطة الدراسیة لبرنامج 
 

 :نيلبكالوریوس اإلنتاج الحیوا الوحدات الدراسیةوالمقررات  إجمالي
  مقرراتال عدد إجمالي الوحدات الدراسیة ساعة ١٣٥من  النسبة المئویة

التعلیم 
 التعاوني

التدریب 
 المیداني

التعلیم 
 التعاوني

التدریب 
 المیداني

التعلیم 
 التعاوني

التدریب 
 المیداني

 

 متطلبات السنة التحضیریة ٩ ٣١ ٢٣
 متطلبات الثقافة اإلسالمیة ٤ ٨ ٥.٩
 متطلبات التخصص من خارج القسم ١٢ ٣٨ ٢٨.١

 متطلبات التخصص من داخل القسم ١٦ متغیر ٣٥ ٤٤ ٢٥.٩ ٣٢.٦
 مقررات اختیاریة متغیر متغیر ١٧ ٨ ١٢.٦ ٥.٩

 متطلبات حرة متغیر ٦ ٤.٤
 المجموع ـ ١٣٥ ٪١٠٠

 

23% 

6% 

28% 

26% 

13% 

4% 

إجمالي الوحدات الدراسیة 
لمسار التدریب المیداني

متطلبات السنة التحضیریة

متطلبات الثقافة اإلسالمیة

متطلبات التخصص من خارج القسم

متطلبات التخصص من داخل القسم

مقررات اختیاریة

متطلبات حرة

23% 

6% 

28% 

33% 

6% 
4% 

إجمالي الوحدات الدراسیة 
لمسار التعلیم التعاوني

التحضیریة السنة متطلبات

اإلسالمیة الثقافة متطلبات

القسم خارج من التخصص متطلبات

القسم داخل من التخصص متطلبات

اختیاریة مقررات

حرة متطلبات
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 المتطلباتالً: أو
 متطلبات السنة التحضیریة

 الساعات المعتمدة متطلب سابق اسم المقرر رمز المقرر
 ١ - ریادة األعمال رید ١٠١
 ٣ - الحاسبمھارات  تقن ١٤٠
 ٢ - مقدمة في الریاضیات ریض ١٤٠
 ٢ - مھارات اإلتصال علم ١٤٠
 ٨ - )١اللغة اإلنجلیزیة ( نجم ١٤٠
 ٣ - مھارات التعلم والتفكیر والبحث نھج ١٤٠
 ٣ ریض ١٤٠ حساب التفاضل ریض ١٥٠
 ١ - )٢الصحة واللیاقة ( صحة ١٥٠
 ٨ نجم ١٤٠ )٢اللغة اإلنجلیزیة ( نجم ١٥٠

 ٣١ المجموع
 

 ساعات معتمدة) ٨(یختار الطالب  الثقافة اإلسالمیةمتطلبات 
 الساعات المعتمدة متطلب سابق اسم المقرر رمز المقرر

 ٢ - دراسات في السیرة النبویة سلم ١٠٠
 ٢ - أصول الثقافة اإلسالمیة سلم ١٠١
 ٢ - األسرة في اإلسالم سلم ١٠٢
 ٢ - اإلسالميالنظام االقتصادي  سلم ١٠٣
 ٢ - النظام السیاسي اإلسالمي سلم ١٠٤
 ٢ - حقوق اإلنسان سلم ١٠٥
 ٢ - الفقھ الطبي سلم ١٠٦
 ٢ - أخالقیات المھنة سلم ١٠٧
 ٢ - قضایا معاصرة سلم ١٠٨
 ٢ - المرأة ودورھا التنموي سلم ١٠٩

 ٨ المجموع
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 متطلبات التخصص من خارج القسم
 الساعات المعتمدة متطلب سابق المقرراسم  رمز المقرر

 ٣ ریض ١٥٠ مقدمة في اإلحصاء احص ١٠٠
 ٤ ـ )١كیمیاء عامة ( كیم ١٠١
 ٣ ـ مبادئ في علم الحیوان حین ١٠٣
 ٢ ـ أسس اإلرشاد الزراعي رشد ٢٠١
 ٣ ریض ١٥٠ مبادئ االقتصاد الزراعي قصر ٢٠٥
 ٤ ـ )١فیزیاء عامة ( فیز ١٠١
 ٣ ـ النباتعلم  نبت ١٠٢
 ٢ ـ مقدمة في نظم اإلنتاج الحیواني نجح ١٠٦
 ٤ كیم ١٠١ مقدمة في الكیمیاء العضویة كیم ١٠٨
 ٤ ـ كیمیاء حیویة عامة كیح ١٠١
 ٣ نبت ١٠٢ أسس اإلنتاج النباتي نتج٢٠١
 ٣ قصر ٢٠٥ إدارة المنشآت قصر ٢١٧

 ٣٨ المجموع
 

 من داخل القسم التخصصمتطلبات 
 الساعات المعتمدة متطلب سابق اسم المقرر رمز المقرر

 ٣ حین ١٠٣ فسیولوجي عام نجح ٢٢٠
 ٣ احص ١٠٠ التربیة والتحسین الوراثي نجح ٢٢٦
 ١ نجح ٢٢٠ عملي فسیولوجي الحیوان الزراعي نجح ٢٥٤
 ٣ نجح ١٠٦ إنتاج الدواجن نجح ٢٥٨
 ٢ نجح ٢٢٠ –نجح  ١٠٦ إنتاج ماشیة اللبن نجح ٣٢٠
 ٢ نجح ١٠٦ التناسل في حیوانات المزرعة نجح ٣٢٢
 ٢ نجح ١٠٦ إنتاج الضأن والماعز نجح ٣٢٦
 ٣ نجح ٢٢٠ صحة الحیوان والدواجن نجح ٣٢٨
 ٢ نجح ٢٢٠ –كیح  ١٠١ تغذیة دواجن نجح ٣٣٤
 ١ نجح ١٠٦ عملي إنتاج حیواني ودواجن نجح ٣٣٦
 ٣ نجح ٢٢٠ –كیح  ١٠١ تغذیة المجترات نجح ٣٣٨
 ١٢أو  ٣ - تدریب میداني أو تعلیم تعاوني نجح ٤٠٢
 ٢ نجح ٢٢٠ –نجح  ١٠٦ إنتاج اللحوم نجح ٤٥٨
 ٢ نجح ٣٣٨ –نجح  ٣٣٤ أعالف الدواجن والمجترات وتكوینھا نجح ٤٦٠
 ٢ نجح ٢٢٦ التقانات الحدیثة في تربیة الحیوان نجح ٤٦٦
 ١ نجح ١٠٦ بحث ومناقشات نجح ٤٦٨

 ٣٥ المیداني)التدریب مسار (المجموع 
 ٤٤ (مسار التعلیم التعاوني)المجموع 

 

  



 

	 4	

 

  * المقررات اإلختیاریة
 الساعات المعتمدة متطلب سابق اسم المقرر رمز المقرر

 ٢ - أسس علوم األغذیة غذت ٢٠٢
 ٢ كیح ١٠١ أسس تغذیة اإلنسان غذت ٢٠٦
 ٣ قصر ٢٠٥ التسویق الزراعي والغذائي قصر ٢٠٩
 ٢ فیز ١٠١ العملیات الزراعیةمكننة  ھزر ٢٢٠
 ٢ نجح ٢٢٠ فسیولوجي الحیوان الزراعي المقارن نجح ٢٥٢
 ٢ نجح ١٠٦ إنتاج اإلبل نجح ٢٥٦
 ٢ نجح ١٠٦ منشآت اإلنتاج الحیواني والدواجن: بیئة وتحكم نجح ٢٦٠
 ٢ - تطبیقات إرشادیة رشد ٣٠١
المائیة، النعام، إنتاج الدواجن الثانویة (الرومي، الطیور  نجح ٣١٨

 السمان، واألرانب)
 ٢ نجح ١٠٦

 ٢ نجح ١٠٦ إنتاج الخیل نجح ٣٤٦
 ٢ نتج ٢٠١ إنتاج محاصیل األعالف نتج ٣٤٨
 ٢ نجح ١٠٦ إنتاج األسماك نجح ٣٤٨
 ٢ نجح ٢٥٨ –نجح  ٢٢٦ تربیة دواجن نجح ٤٥٢
 ٢ نجح ٣٢٠نجح  ٢٢٦ تربیة ماشیة اللبن نجح ٤٥٦
 ٢ نجح ٣٢٨ الحیوان وطرق مكافحتھاأمراض  نجح ٤٦٢
 ٢ نجح ٣٢٨ أمراض الدواجن وطرق مكافحتھا نجح ٤٦٤

 ١٧ التدریب المیداني)مسار (المجموع 
 ٨ (مسار التعلیم التعاوني)المجموع 

 ساعات معتمدة ٨ یختار معتمدة وطالب مسار التعلیم التعاوني ساعة ١٧مسار التدریب المیداني * یختار طالب 
 

 متطلبات حرة
 ساعات معتمدة من مقررات الخطة أو خارجھا ٦یدرس الطالب 

 ٦ المجموع
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 الخطة الدراسیة ثانیاً:
 المستوى األول (السنة التحضیریة)

 الساعات المعتمدة متطلب سابق اسم المقرر رمز المقرر
 ١ - ریادة األعمال رید ١٠١
 ٣ - مھارات الحاسب تقن ١٤٠
 ٢ ـ في الریاضیات مقدمة ریض ١٤٠
 ٢ ـ مھارات اإلتصال علم ١٤٠
 ٨ ـ )١اللغة اإلنجلیزیة ( نجم ١٤٠

 ١٦ المجموع
 

 (السنة التحضیریة) الثانيالمستوى 
 الساعات المعتمدة متطلب سابق اسم المقرر رمز المقرر

 ٣ ـ مھارات التعلم والتفكیر والبحث نھج ١٤٠
 ٣ ریض ١٤٠ حساب التفاضل ریض ١٥٠
 ١ ـ )٢الصحة واللیاقة ( صحة ١٥٠
 ٨ نجم ١٤٠ )٢( اللغة اإلنجلیزیة نجم ١٥٠

 ١٥ المجموع
 

 المستوى الثالث
 الساعات المعتمدة متطلب سابق اسم المقرر رمز المقرر

 ٣ ریض ١٥٠ مقدمة في اإلحصاء احص ١٠٠
 ٤ ـ )١كیمیاء عامة ( كیم ١٠١
 ٣ ـ مبادئ في علم الحیوان حین ١٠٣
 ٢ ـ أسس اإلرشاد الزراعي رشد ٢٠١
 ٣ ریض ١٥٠ مبادئ االقتصاد الزراعي قصر ٢٠٥

 ١٥ المجموع
 

 المستوى الرابع
 الساعات المعتمدة متطلب سابق اسم المقرر رمز المقرر

 ٤ ـ )١فیزیاء عامة ( فیز ١٠١
 ٣ ـ علم النبات نبت ١٠٢
 ٢ ـ مقدمة في نظم اإلنتاج الحیواني نجح ١٠٦
 ٤ كیم ١٠١ مقدمة في الكیمیاء العضویة كیم ١٠٨

 ١٣ المجموع
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 المستوى الخامس
 الساعات المعتمدة متطلب سابق اسم المقرر رمز المقرر

 ٤ ـ كیمیاء حیویة عامة كیح ١٠١
 ٣ نبت ١٠٢ أسس اإلنتاج النباتي نتج٢٠١
 ٣ قصر ٢٠٥ إدارة المنشآت قصر ٢١٧
 ٣ حین ١٠٣ فسیولوجي عام نجح ٢٢٠
 ٣ احص ١٠٠ التربیة والتحسین الوراثي نجح ٢٢٦
 ١ نجح ٢٢٠ عملي فسیولوجي الحیوان الزراعي نجح ٢٥٤

 ١٧ المجموع
 

 المستوى السادس
 الساعات المعتمدة متطلب سابق اسم المقرر رمز المقرر

 ٣ نجح ١٠٦ إنتاج الدواجن نجح ٢٥٨
 ٢ نجح ٢٢٠ –نجح  ١٠٦ إنتاج ماشیة اللبن نجح ٣٢٠
 ٢ نجح ١٠٦ التناسل في حیوانات المزرعة نجح ٣٢٢
 ٢ نجح ١٠٦ إنتاج الضأن والماعز نجح ٣٢٦
 ٣ نجح ٢٢٠ صحة الحیوان والدواجن نجح ٣٢٨
 ٢ نجح ٢٢٠ –كیح  ١٠١ تغذیة دواجن نجح ٣٣٤
 ١ نجح ١٠٦ عملي إنتاج حیواني ودواجن نجح ٣٣٦
 ٣ نجح ٢٢٠ –كیح  ١٠١ تغذیة المجترات نجح ٣٣٨

 ١٨ المجموع
 

 (یختار الطالب إحدى المسارین) المستوى السابع
متطلب  اسم المقرر رمز المقرر

 سابق
الساعات 
 المعتمدة

متطلب  اسم المقرر رمز المقرر 
 سابق

الساعات 
 المعتمدة

 ١٢ - التعلیم التعاوني نجح ٤٠٢ ٣ - تدریب میداني نجح ٤٠٢
 ١٢ المجموع ٣ المجموع

 

 ثامنالمستوى ال
 الساعات المعتمدة متطلب سابق اسم المقرر رمز المقرر

 ٢ نجح ٢٢٠ –نجح  ١٠٦ إنتاج اللحوم نجح ٤٥٨
 ٢ نجح ٣٣٨ –نجح  ٣٣٤ أعالف الدواجن والمجترات وتكوینھا نجح ٤٦٠
 ٢ نجح ٢٢٦ التقانات الحدیثة في تربیة الحیوان نجح ٤٦٦
 ١ نجح ١٠٦ بحث ومناقشات نجح ٤٦٨

 ٧ المجموع
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 ثالثاً: وصف المقررات
 )٠+٢(٢ مقدمة في نظم اإلنتاج الحیواني                                                                            نجح ١٠٦

سالالت الحیوان الزراعي والدواجن، تطور صناعة الحیوان الزراعي والدواجن، رعایة الحیوانات الزراعیة والدواجن، 
 مزارع اإلنتاج الحیواني، إنتاج الحلیب، إنتاج اللحوم والبیض، العوامل المؤثرة على نظم اإلنتاج.منشآت 

 
 )٠+٣(٣ فسیولوجي عام نجح ٢٢٠

الخالیا واألنسجة؛ الركود (االستتباب) الذاتي؛ الجھاز العصبي والسیالة العصبیة؛ تحویل اإلشارات؛ العضالت؛ الھضم 
 .الكلیة وتنظیم السوائل؛ الجھاز الدوراني؛ التنفس؛ الھرمونات؛ التنظیم الحراريواالمتصاص والتمثیل؛ 

 
 )١+٢(٣ التربیة والتحسین الوراثي نجح ٢٢٦

تطبیق أسس الوراثة المندلیة على الحیوان الزراعي؛ االحتماالت واختبار الفرضیات الوراثیة؛ أسس وراثة العشائر؛ القیمة 
العالقات الوراثیة والتربیة الداخلیة؛ وراثة الصفات الكمیة؛ تقدیر القیم التربویة؛ طرق التحسین الوراثیة وطرق االنتخاب؛ 

 الوراثي؛ نظم التزاوج.
 

 )٠+٢(٢ فسیولوجي الحیوان الزراعي المقارن نجح ٢٥٢
مقارنة الخصائص التشریحیة والوظیفیة لألجھزة التنفسیة والتناسلیة والھضمیة واألجھزة األخرى في الحیوانات الزراعیة 

 والطیور. 
 

 )١+٠(١ عملي فسیولوجي الحیوان الزراعي نجح ٢٥٤
لي التشریحیة للجھاز العضاستخدام المجھر؛ التعرف على المستقبالت المختلفة في سطح الجلد؛ التعرف على الصفات 

نظام  والھضمي والتناسلي والبولي والتنفسي؛ تحلیل الدم؛ استخدام المطیاف الضوئي؛ جمع البیانات الفسیولوجیة باستخدام
 .جمع البیانات

 
 )٠+٢(٢ إنتاج اإلبل نجح ٢٥٦

الحیاة الصحراویة؛ أھمیة اإلبل في إنتاج التوزیع الجغرافي لإلبل؛ سالالت اإلبل وسماتھا؛ تأقلم اإلبل وحیدة السنام على 
 الحلیب واللحم؛ رعایة اإلبل وتحسین إنتاجھا.

 
 )٠+٣(٣ إنتاج الدواجن نجح ٢٥٨

مقدمة في صناعة الدواجن؛ أسس رعایة الدواجن وإنتاجھا؛ نظم اإلسكان والمعدات؛ التفریخ وإدارة المفرخات؛ رعایة قطیع 
 البیاض واألمات؛ حفظ سجالت اإلنتاج وتحلیلھا؛ اإلدارة الصحیة للقطیع.دجاج اللحم؛ رعایة قطعان الدجاج 

 
 )١+١(٢ منشآت اإلنتاج الحیواني والدواجن: بیئة وتحكم نجح ٢٦٠

العزل الحراري في الحیوانات، االتزان الحراري، االحتیاجات الحراریة للحیوانات المزرعیة، االستجابة الفسیولوجیة 
درجات الحرارة والرطوبة، حساب اإلنتاج الحراري؛ خواص الھواء؛ العملیات السیكرومتریة؛ الغازات والسلوكیة لتغیر 

المنبعثة من مزارع اإلنتاج الحیواني وتأثیرھا على إنتاجیة الحیوانات؛ نظم التھویة والتبرید والتدفئة للحیوانات المزرعیة؛ 
 نظم التحكم اآللي واستخدامھا في المزارع الحدیثة.

 
 )٠+٢(٢ إنتاج الدواجن الثانویة (الرومي، الطیور المائیة، النعام، السمان واألرانب) نجح ٣١٨

مقدمة عن صناعة الدواجن الثانویة وتطورھا، اإلخصاب والتفریخ والعوامل المؤثرة فیھما في الرومي والطیور األخرى، 
البیئیة والوراثیة المؤثرة في كفاءة اإلنتاج، قطیع التربیة، نظم الرعایة التناسلیة لألرانب، نظم الحضانة والرعایة، العوامل 

 اإلسكان.
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 )٠+٢(٢ إنتاج ماشیة اللبن نجح ٣٢٠

رعایة العجالت والبقر الحالبة والجافة؛ رعایة الطالئق؛ مبادئ تربیة البقر والطالئق وتحسینھا  إنتاج اللبن في المملكة؛
 الرعایة الصحیة. ؛الرعایة التناسلیة؛ الغّدة اللبنیة؛ برامج الحلب القطیع؛وراثیا؛ نظم السجالت وإدارة 

 
 )١+١(٢ التناسل في حیوانات المزرعة نجح ٣٢٢

مقدمة؛ المنشأ الجنیني وتمایز األجھزة التناسلیة؛ جھاز التناسل األنثوي والذكري؛ الھرمونات والتناسل؛ البلوغ ودورة الشبق 
اإلخصاب؛ العوامل المؤثرة على الخصوبة؛ قیاس الكفاءة التناسلیة وتحسینھا؛ اإلدارة التناسلیة في حیوانات المزرعة؛ 

 للقطیع.
 

 )٠+٢(٢ إنتاج الضأن والماعز نجح ٣٢٦
السالالت العالمیة والمحلیة إلنتاج اللحم والصوف والشعر واللبن؛ نظم اإلنتاج في المراعي؛ اإلنتاج المكثف؛ العوامل البیئیة 

وإناث المعز؛ رعایة الكباش  والوراثیة المؤثرة على اإلنتاج؛ األھمیة االقتصادیة لمنتجات الضأن والمعز؛ رعایة النعاج
 .والتیوس؛ تنشئة الحمالن والجدیان؛ نظم الفطام؛ نظم اإلسكان

 
 )١+٢(٣ صحة الحیوان والدواجن نجح ٣٢٨

الكائنات الممرضة؛ مصادر العدوى؛ طرق اكتساب العدوى عالمات الصحة والمرض؛ العوامل المھیأة للمرض؛ 
األنماط العامة لألمراض الوبائیة؛ األمراض الساریة في الحیوانات الزراعیة والدواجن؛  وانتشارھا؛ المثلث الوبائي؛

 األمراض المشتركة؛ أسس مكافحة األمراض.
 

 )٠+٢(٢ تغذیة دواجن نجح ٣٣٤
المواد العلفیة؛ االحتیاجات الغذائیة (الطاقة؛ البروتین؛ الفیتامینات واألمالح) لدجاج اللحم ھضم العناصر الغذائیة وأیضھا؛ 

 والبیض واألمات؛ برامج تغذیة دجاج اللحم، دجاج البیض واألمات؛ تغذیة الدواجن في المناطق الحارة.
 

 )١+٠(١ عملي إنتاج حیواني ودواجن نجح ٣٣٦
والدواجن؛ العملیات الدوریة في مزارع الدواجن والحیوانات الكبیرة؛ المفرخات والتفریخ؛ التعریف بالحیوانات المزرعیة 

 المحلب اآللي والحالبة؛ تسجیل البیانات وتحلیلھا؛ معالجة مخلفات المزرعة.
 

 )١+٢(٣ تغذیة المجترات نجح ٣٣٨
تخمر الكربوھیدرات والبروتین والدھون؛  تصنیف المجترات؛ میكروبیولوجیة الكرش؛ العوامل المؤثرة على بیئة الكرش؛

تمثیل الفیتامینات واألمالح المعدنیة؛ ھضم الكربوھیدرات والبروتین والدھون في المعدة؛ االحتیاجات الغذائیة للحیوانات 
 المجتّرة. سوء التغذیة واالختالفات األیضیة في الحیوانات المجترة.

 
 )٠+٢(٢ إنتاج الخیل نجح ٣٤٦

الخیل، أسماء الخیل، عالمات الصحة في الخیل، مراحل النمو، الجھاز الھضمي، التغذیة، الحمل ورعایة الفرس مقدمة عن 
 الحامل، الوالدة، رعایة المھر، أمراض الخیل.

 
 )٠+٢(٢ إنتاج األسماك نجح ٣٤٨

ورعایتھا، العوامل المؤثرة على  أھمیة الثروة السمكیة في المملكة، أنواع األسماك، التكاثر في األسماك، تغذیة األسماك
   اإلنتاج، حفظ وتبرید األسماك.

 
 )٠+٢(٢ التعلیم التعاوني والتدریب المیداني نجح ٤٠٢

یرتكز المقرر على تھیئة الطالب لمواجھة الحیاة العملیة واكتساب مھارات ذات طبیعة تطبیقیة في المؤسسات الحكومیة 
 والدواجن. واألھلیة في مجال اإلنتاج الحیواني

	 	



 

	 9	

 
 )٠+٢(٢ دواجنتربیة  نجح ٤٥٢

أصل الدجاج ونشأتھ وتصنیفھ، الخریطة الصبغیة، تكوین األمشاط، العوامل المؤثرة في نمو الجنین وحیویتھ، الصفات 
الوصفیة والكمیة وأساسھا الوراثي، خصائص دجاج إنتاج اللحم والبیض، طرق االنتخاب، نظم التزاوج، تربیة العروق 

 األصیلة إلنتاج الجدات واألمات، المقاومة الوراثیة.
 

 )٠+٢(٢ تربیة ماشیة اللبن نجح ٤٥٦
ثي، مقدمة للصفات الكمیة، التباین الورا العالقات الوراثیة والتربیة الداخلیة، مفاھیم ومصطلحات أساسیة في ماشیة اللبن،

االنتخابي، النموذج الحیواني، التحسین الوراثي السنوي، مقارنة برامج تقدیر القیمة التربویة والمقدرة على النقل، الدلیل 
 االنتخاب، التقنیة الحیویة في تربیة ماشیة اللبن، مواضیع مختارة.

 
 )١+١(٢ إنتاج اللحوم نجح ٤٥٨

 العوامل المؤثرة فياألنماط العالمیة إلنتاج اللحوم الحمراء؛ النمو في حیوانات اللحم؛ تطور األنسجة العضلیة والدھنیة؛ 
 إنتاج اللحم؛ محفزات النمو؛ مكونات الذبیحة؛ العوامل المؤثرة في خواص اللحم؛ قطعیات اللحوم؛ حفظ اللحوم وتخزینھا.

 
 )١+١(٢ أعالف الدواجن والمجترات وتكوینھا نجح ٤٦٠

األعالف؛ خلط األعالف وتخزینھا؛  المواد العلفیة؛ تقنیة صناعة األعالف؛ تركیب األعالف األقل تكلفة؛ برامج تركیب
 تركیب أعالف الدواجن؛ تركیب أعالف الحیوانات الكبیرة؛ معاییر الجودة النوعیة؛ التشریعات المتعلقة بالمضافات العلفیة.

 
 )١+١(٢ أمراض الحیوان وطرق مكافحتھا نجح ٤٦٢

االستقالب، األمراض التناسلیة، الطفیلیات الداخلیة تعریف المرض وأسبابھ، األمراض المعدیة، سوء التغذیة وأمراض 
 والخارجیة، أسس التشخیص المرضي، األمراض المشتركة بین اإلنسان والحیوان.

 
 )١+١(٢ أمراض الدواجن وطرق مكافحتھا نجح ٤٦٤

أمراض المفطورات مقدمة، تعریف المرض وأسبابھ ووسائل انتشاره في مزارع الدواجن، األمراض الحمیة والجرثومیة، 
، الطفیلیات الخارجیة والداخلیة، أمراض سوء التغذیة، أسس التشخیص ةلیالركتسیات، الفطر والخمائر واألووالمتدثرات و

 المرضي ومكافحة أمراض الدواجن.
 

 )٠+٢(٢ التقانات الحدیثة في تربیة الحیوان نجح ٤٦٦
االنتخاب: استخدام معلمات المورثات؛ التنسیل؛ تحدید مواقع المورثات المؤثرة مقدمة؛ تطبیق تقانات الوراثة الجزیئیة في 

 على الصفات الكمیة؛ نقل المورثات؛ الحیوانات المحّولة وراثیا؛ التخصیب خارج الجسم؛ تحدید الجنس؛ تقسیم األجنة.
 

 )١+٠(١ بحث ومناقشات نجح ٤٦٨
  مجاالت اإلنتاج الحیواني ومناقشتھا أمام منسوبي القسم. عرض نتائج بحث أو دراسة قام بھا الطالب في أحد

 
 

 لمعرفة وصف المقررات التي تدرس من خارج القسم یجب علیك مراجعة القسم المختص بتدریس ذلك المقرر. مالحظة:


