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	ينبقسم اإلنتاج الحیوا الماجستیرالخطة الدراسیة لبرنامج 
 الخطة الدراسیة :أوالً 

 تخصص حیوان زراعي (ماجستیر العلوم في الحیوان الزراعي) )أ
 المستوى األول

 الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر
 )١+٢(٣ تغذیة حیوان متقدم نجح ٥١١
 )٠+٢(٢ تحسین وراثي نجح ٥٥١
 )٠+٦(٦ لغة إنجلیزیة نجم ٠٥٥

 ١١ المجموع
 

 المستوى الثاني
 الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر

 )٠+٢(٢ الھرمونات والحیوانات نجح ٥٣٦
 )٠+٢(٢ إنتاج أغنام متقدم نجح ٥٦١
 )١+١(٢ الرعایة الصحیة للحیوان نجح ٥٨١
 )١+٢(٣ تجارب اإلنتاج الحیواني نجح ٥٩١

 ٩ المجموع
 

 المستوى الثالث
 الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر

 )١+٢(٣ تمثیل غذائي متقدم نجح ٥١٣
 )٠+٢(٢ اإلضافات العلفیة نجح ٥١٥
 )٠+٢(٢ فسیولوجي تناسل متقدم نجح ٥٣١
 )٠+٢(٢ إدرار اللبن نجح ٥٣٣
 )٠+٢(٢ فسیولوجي الھضم بالمجترات نجح ٥٣٥
 )٠+٢(٢ تربیة حیوان متقدم نجح ٥٥٣
 )٠+٢(٢ إنتاج لحوم متقدم نجح ٥٦٣
 )٠+٢(٢ ماشیة لبن متقدم نجح ٥٦٥
 )٠+٢(٢ إنتاج اإلبل نجح ٥٦٧
 )٠+١(١ مناقشات نجح ٥٩٠
 )٠+٢(٢ حیوانات المناطق الحارة نجح ٥٩٢
 )٠+١(١ تطور بحوث اإلنتاج الحیواني نجح ٥٩٤
 )٢+٠(٢ دراسات خاصة نجح ٥٩٥
 )١+٠(١ بحث ورسالة نجح ٦٠٠

 ١٠ المجموع

ساعات على األقل من بین مقررات المستوى الثالث على أن یكون من ضمن ھذه المقررات  ١٠یحدد القسم  مالحظة:
 نجح (دراسات خاصة ٥٩٥مقرر 
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 تخصص دواجن (ماجستیر العلوم في الدواجن) )ب
 المستوى األول

 الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر
 )١+٢(٣ فسیولوجي دواجن متقدم نجح ٥١٦
 )٠+٢(٢ وراثيتحسین  نجح ٥٥١
 )٠+٦(٦ لغة إنجلیزیة نجم ٠٥٥

 ١١ المجموع
 

 المستوى الثاني
 الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر

 )١+٢(٣ تغذیة دواجن متقدم نجح ٥١٢
 )٠+٢(٢ الھرمونات والحیوانات نجح ٥٣٦
 )١+١(٢ الرعایة الصحیة للحیوان نجح ٥٨٢
 )١+٢(٣ تجارب اإلنتاج الحیواني نجح ٥٩١

 ١٠ المجموع
 

 المستوى الثالث
 الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر

 )٠+٣(٣ إنتاج البیض نجح ٥٦٢
 )٠+٣(٣ إنتاج دجاج اللحم نجح ٥٦٤
 )١+٢(٣ الخصوبة والتفریخ نجح ٥٦٦
 )١+٢(٣ صناعة الدواجن نجح ٥٦٨
 )٠+١(١ مناقشات نجح ٥٩٠
 )٠+١(١ تطور بحوث الدواجن نجح ٥٩٣
 )٢+٠(٢ دراسات خاصة نجح ٥٩٥
 )١+٠(١ بحث ورسالة نجح ٦٠٠

 ٩ المجموع

ساعات على األقل من بین مقررات المستوى الثالث على أن یكون من ضمن ھذه المقررات  ٩یحدد القسم  مالحظة:
 نجح (دراسات خاصة ٥٩٥مقرر 
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 ثالثاً: وصف المقررات
 )١+٢(٣ تغذیة حیوان متقدم نجح ٥١١

یثة في الطرائق الحد –االحتیاجات الغذائیة الحافظة واإلنتاجیة  –العناصر الغذائیة واستقالبھا  –مصادر العناصر الغذائیة 
 الطرائق الحدیثة للتحیل الغذائي. –تغذیة الحیوان واستخدام الحاسب اآللي في التغذیة 

 
 )١+٢(٣ تغذیة دواجن متقدم نجح ٥١٢

البھم واستق –الكربوھیدرات والدھون الطاقة واالمالح المعدنیة والفیتامینات والماء  –والحموض االمینیة ھضم البروتینات 
لة الطرائق الكیماویة والحیویة لتقدیر القیمة الغذائیة للمواد الداخ –تداخل العناصر الغذائیة وتأثیرھا في االحتیاجات الغذائیة –

 –تركیب اعالف الدواجن األقل كلفة –یة حسب مراحل النمو واإلنتاج المختلفة االحتیاجات الغذائ –في اعالف الدواجن
 االتجاھات الحدیثة في التغذیة وصناعة أعالف الدواجن.

 
 )١+٢(٣ تمثیل غذائي متقدم (األیض) نجح ٥١٣

 –تمثیل الدھون  –تمثل الكربوھیدرات (مجترة + غیر مجترة)  –في عملیة التمثیل الغذائي  ودورھاالخلیة  –مقدمة عامة 
دور  –معادن تمثیل ال –تمثیل البروتین  –تمثیل الطاقة  –التغیرات الناتجة عن التمثیل الغیر عادي للدھون والكربوھیدرات 

الغذاء والعوامل  استقالب –ومنظمات النمو في التمثیل الغذائي دور اإلضافات العلفیة  –الفیتامینات فعملیات التمثیل الغذائي 
 المؤثرة في الكفاءة الغذائیة وعالقتھا في اإلنتاج.

 
 )٠+٢(٢ اإلضافات العلفیة نجح ٥١٥

 تقویم اإلضافات العلفیة ودراسة اثارھا في الحیوان. –مصادر اإلضافات العلفیة وانواعھا واھمیتھا في الغذاء 
 

 )١+٢(٣ فسیولوجیا دواجن متقدم نجح ٥١٦
صیتین نمو الخ –نظریات االباضة ووضع البیض  -التحكم العصبي الھرموني في النمو الجریبي واالباضة ووضع البیض

 البروستاغالندینات –االجھاد الحراري واحتماالت التحكم فیھ  –النشاط الغذائي ومرقبتھ  –النطاف  –وتطورھما وإنتاج 
 استقالب الفیتامینات. –وعالقتھا الوظیفیة 

 
 )٠+٢(٢ فسیولوجي تناسل متقدم نجح ٥٣١

التكامل الوظیفي ما بین منطقة تحت المھاد والنخامیة والمناسل، الخصوبة في حیوانات المزرعة، أسباب الفشل التناسلي 
 وعالجھ، استخدام التقنیة الحدیثة في التناسل.

 
 )٠+٢(٢ اللبنإدرار  نجح ٥٣٣

الوظائف الحیویة إلنتاج اللبن، أصل الغدة اللبنیة ونشأتھا وتطورھا، االختالفات التشریحیة في الغدة اللبنیة بین الثدییات، 
أسس تحدید وعملیات انشاء وافراز مكونات اللبن المختلفة، التحكم الھرموني في نمو الغدة اللبنیة واستقالبھا، طرح اللبن 

وتعلیمي، الھرمونات في اللبن، فسیولوجیا االم خالل موسم  بحثيللبن من منظور علمي وانتاجي وعوامل التحكم فیھ، انتاج ا
 انتاج اللبن، االدرار الصنعي.

 
 )٠+٢(٢ فسیولوجي الھضم بالمجترات نجح ٥٣٥

ة دراس –التنظیم العصبي والھرموني للھضم  –الھضم واالمتصاص  –اإلحیاء الدقیقة بالكرش  –تطور الجھاز الھضمي 
 للبحوث الحدیثة في ھذا المجال.

 
 )٠+٢(٢ الھرمونات وحیوانات المزرعة نجح ٥٣٦

دورة الھرمونات في  –الھرمونات في حیوانات المزرعة: تركیبھا وانشاءھا وطرق عملھا وتنظیم افرازھا وطرق قیاسھا 
 –وتنظیم سلوكھا تحت الظروف البیئیة المختلفة النمو واإلنتاج واستقالب الماء واالمالح والطاقة في حیوانات المزرعة 

 طرائق التحكم الصنعي الھرموني وتطبیقاتھ.
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 )٠+٢(٢ حسین وراثيت نجح ٥٥١

النموذج الوراثي وقسیم التباین الوراثي للموقع الواحد وللمواقع المتعددة، العالقات الوراثیة بین األقارب، تقدیر التباین 
السیادة من القرابات المختلفة، تقدیر التباین الوراثي المشترك، تقدیر الثوابت الوراثیة كالعمق الوراثي التجمعي وتباین 

الوراثي ومعامل التكرار واالرتباط الوراثي في النظم الوراثیة المختلفة، تقدیر االرتباط البیئي والمظھري وعالقتھ بالتباین 
 بي، تقدیر التحسین الوراثي ومكونات االستجابة الوراثیة، تقدیر التحسینالوراثي، معادالت التحسین الوراثي والدلیل االنتخا

 الوراثي للصفات المرتبطة (صفات متعددة)، التداخل بین البیئة والوراثة.
 

 )٠+٢(٢ تربیة حیوان متقدم نجح ٥٥٣
استخدام أحسن معادلة خطیة  –التدریج  –برامج الخلط المختلفة  –الخلط وقوة الھجین  –تزاوج األقارب تزاوج األباعد 

ر دلیل استخدام الطرائق الحدیثة في تقدیر مكونات التباین وتقدی –للتنبؤ بتقدیر القیم التربویة للصفات الفردیة والمتعددة 
نموذج خطى  استخدام أحسن –تقدیر القیم التربویة للصفات المتقطعة ومستمرة التأثیر  –الطلوقة ودلیل البقرة بدرجة علیة 

 اإلنتاجیة والتناسلیة والمظھریة. –متمیز في االنتخاب باستخدام الصفاف الفردیة والمتعددة  غیر
 

 )٠+٢(٢ إنتاج أغنام متقدم نجح ٥٦١
 نظم إنتاج األغنام. –إنتاج الحمالن  –إعداد القطیع أثناء المراحل اإلنتاجیة المختلفة 

 
 )٠+٣(٣ إنتاج البیض نجح ٥٦٢

 مزارع إنتاج البیض. –إنتاج الھجن التجاریة  –قطیع األمھات  –والوراثیة المؤثرة في إنتاج البیض العوامل البیئیة 
 

 )٠+٢(٢ إنتاج لحوم متقدم نجح ٥٦٣
 رتب وقطعیات الذبائح. –قیاس وتقییم مواصفات الذبائح  –العوامل المؤثرة على إنتاج اللحوم 

 
 )٠+٣(٣ إنتاج دجاج اللحم نجح ٥٦٤

 مزارع دجاج اللحم. –قطیع األمھات والھجن التجاریة  –العوامل البیئیة والوراثیة المؤثرة في إنتاج دجاج اللحم 
 

 )٠+٢(٢ ماشیة لبن متقدم نجح ٥٦٥
توازنة باستخدام الطرائق الحدیثة عند توافر البیانات غیر الم تقدیر القیم الوراثیة للصفات الفردیة والمتعددة للبقر والطالئق

في الصفات المستمرة والمتقطعة، استخدام نموذج الحیوان في تحلیل سجالت مزارع انتاج اللبن، استخدام نموذج االمشاج، 
موذج الحیوان ي والمختلط، ناستراتیجیات تقدیر القیمة التربویة، تقدیر مكونات التباین باستخدام النموذج الثابت والعشوائ

غیر التجمعي في حالتي السیادة والتفوق، نموذج الحیوان في الوراثة الھیولیة (السیتوبالزمیة)، استخدام نموذج الحیوان في 
التقنیات الحیویة مثل نقل األجنة وانشطارھا، تطبیق احسن نموذج خطى غیر متحیز في الظروف المختلفة من مشاریع إنتاج 

 اللبن.
 

 )١+٢(٣ الخصوبة والتفریخ نجح ٥٦٦
النطاف والعوامل المؤثرة في االخصاب أسس التطور الجنیني من إخصاب وانقسام  –التلقیح الصنعي  –التلقیح الطبیعي 

 تشغیل المفقسات وادارتھا وصیانتھا. –حضانة البیض والعوامل المحددة للفقس  –وتمایز ونمو ومحاوالت تنشیطھ 
 

 )٠+٢(٢ اإلبلنتاج إ نجح ٥٦٧
ة دراسة حقلی – اإلبلرعایة  –المنتجات األخرى)  –الوبر  –اللبن  –(اللحم  اإلبلانتاج  –في المناطق الجافة  اإلبلأھمیة 

 .لإلبلوزیارات میدانیة 
 

 )١+٢(٣ صناعة الدواجن نجح ٥٦٨
صناعة الدواجن في  –االستفادة من مخلفات الدواجن  –مساكن ومعدات الدواجن  –االتجاھات الحدیثة في صناعة الدواجن 

 المملكة.
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 )١+١(٢ الرعایة الصحیة للحیوان نجح ٥٨١
 – أمراض اإلنتاج –ووبائیتھا وكلفتھا  –تداخلھ مع العوامل البیئیة والوراثیة مظاھر االمراض الساریة  –تعریف المرض 

 بعض المفاھیم الحدیثة في التحصین. – مكافحة األوبئة في القطیع –أسس رصد الحالة الصحیة 
 

 )١+١(٢ الرعایة الصحیة للدواجن نجح ٥٨٢
مكافحة األوبئة في  –أسس التشخیص المرضى ونظم رصد االمراض  –مظاھر االمراض الساریة ووبائیاتھا في الدواجن 

المظھرات والتطھیر في مزارع الدواجن  –بعض طرائق التحصین الحدیثیة  –النظام المناعي في الطیور  –مزارع الدواجن 
 المواد الكیماویة في الوقایة والعالج. –
 

 )٠+١(١ مناقشات نجح ٥٩٠
 مناقشات

 
 )١+٢(٣ تجارب اإلنتاج الحیواني نجح ٥٩١

المبادئ األساسیة لتحلیل التجارب وتصمیمھا في مجال اإلنتاج الحیواني باستخدام المصفوفات في تحلیل التباین الى مكوناتھ 
في جداول تحلیل التباین البسیطة والمتعددة باستخدام البیانات الكاملة والبیانات غیر الكاملة حالتي التنبأ المتعدد واالرتباط 

أسباب  –تأثیر بعض العوامل منتظمة التأثیر كالعمر وفصل السنة ومعالجتھا إحصائیا  –ختلفة المتعدد بین الصفات الم
ئي النموذج الثابت والعشوا –النظم الھرمیة اإلحصائیة ومجاالت تطبیقھا  –التحیز اإلحصائیة في لتجارب وطرق تقلیلھ 

 ومعالجتھ إحصائیا. التداخل بین العوامل الفنیة والعوامل الوراثیة البیئیة –والمختلط 
 

 )٠+٢(٢ حیوانات المناطق الحارة نجح ٥٩٢
 العوامل المؤثرة في اإلنتاج ووسائل التغلب على مشكالت البیئة. –السالالت المالئمة للمناطق االستوائیة وشبة االستوائیة 

 
 )٠+١(١ تطور بحوث الدواجن نجح ٥٩٣

 االتجاھات الحدیثة في بحوث إنتاج الدواجن.
 

 )٠+١(١ تطور بحوث اإلنتاج الحیواني نجح ٥٩٤
 االتجاھات الحدیثة والتطورات في بحوث اإلنتاج الحیواني.

 
 )٢+٠(٢ دراسات خاصة نجح ٥٩٥

 األساتذة ومناقشة الطالب أمام منسوبي القسم. أحدالموضوعات المختارة تحت اشراف  أحدیقوم الطالب بدراسة 
 
 

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


