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بكالوريوس الطب البيطري

Credit Hours Program Requirements
18 متطلب جامعة اجباري
19 متطلب من كلية العلوم الطبيعية

124 متطلب تخصص اجباري
6  متطلب تخصص اختياري

167 املجموع

 شروط االلتحاق:
شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي• 

معدل ال يقل عن 75%• 
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رؤية الدائرة
إنشاء أقسام جديدة متخصصة ( قسم األمراض البيطرية، وقسم العلوم الرسيرية، وقسم العلوم األساسية). • 

بناء مستشفى بيطري لخدمة املجتمع املحيل الستقبال الحاالت املرضية، وتشخيصها، وعالجها. • 

إنشاء مختربات علمية متخصصة يف تقويم األدوية والعالجات البيطرية. • 

إنشاء وحدة زراعة األجنة وتحس¤ السالالت. • 

إنشاء وحدة خاصة لفحص املنتجات الغذائية من أصل حيواª لض¨ن سالمتها.• 

الرسالة:
العمل عىل تخريج أطباء بيطري¤ أكفاء علميا و مهنيا.• 

تقديم الخدمات البيطرية ألصحاب املزارع من خالل املركز الصحي البيطري التابع للكلية.• 

القيام بالزيارات امليدانية للمزارع املختلفة من اجل وضع حد النتشار اإلمراض املعدية و املشرتكة.• 

املشاركة يف املشاريع التي تنفذها الوزارات املختلفة و مؤسسات القطاع الخاص ذات الطابع الطبي البيطري.• 

إيجاد مرجعية علمية للطب البيطري يف فلسط¤ من خالل مختربات الكلية.• 

إقامة الدورات العلمية لتطوير األطباء البيطري¤ يف فلسط¤ من خالل برنامج التعليم املستمر.    • 

أهداف الدائرة 
تعمــل الدائــرة عــىل إعــداد أطبــاء بيطريــ¤ مؤهلــ¤ متخصصــ¤ يف رعايــة الــÀوة الحيوانيــة و الداجنــة وتنميتهــا لتوفــ¿ األغذيــة ذات 

األصــل الحيــواª الجيّــد واآلمــن لإلنســان، ولح¨يــة اإلنســان مــن األمــراض املشــرتكة وبقايــا األدويــة واملبيــدات وامللوثــات املختلفــة التــي 

تنتقــل إليــه مــن الحيوانــات والطيــور ومنتجاتهــا، وتدعيــم دور الطبيــب البيطــري يف الحفــاظ عــىل البيئــة، وخدمــة املجتمــع، وتقديــم 

الرعايــة املناســبة للحيوانــات الداجنــة والطيــور املنزليــة والربيــة.

مخرجات التعليم للبرنامج:
العمل عىل تخريج أطباء بيطري¤ أكفاء علميا و مهنيا. • 

تقديم الخدمات البيطرية ألصحاب املزارع من خالل املركز الصحي البيطري التابع للكلية. • 

القيام بالزيارات امليدانية للمزارع املختلفة من أجل وضع حد النتشار األمراض املعدية  واملشرتكة. • 

املشاركة يف املشاريع التي تنّفذها الوزارات املختلفة و مؤسسات القطاع الخاص ذات الطابع الطبي البيطري. • 

إيجاد مرجعية علمية للطب البيطري يف فلسط¤ من خالل مختربات الكلية. • 

إقامة الدورات العلمية لتطوير األطباء البيطري¤ يف فلسط¤ من خالل برنامج التعليم املستمر.• 

يطبق بدقة املعلومات واملهارات املهنية؛ لض¨ن صحة وإنتاج أفضل¤ للÀوة الحيوانية. • 

يتابع كل حديث يف تخصصه. • 

يقّوم املواقف بدقة متناهية. • 

يطبق املفاهيم واألساليب البحثية والتكنولوجية يف التخصص. • 

Îارس التعليم املستمر. • 

يطبق األكواد األخالقية واملهنية الدولية يف تخصصه، ويحرتم أخالقيات املهنة التي ينتمي إليها ويسعى للحفاظ عليها. • 

يتواصل مع اآلخرين ويظهر مهارات االتصال لتوضيح دور الطب البيطري لح¨ية اإلنسان والحيوان. • 

يعرف واقع قطاع الÀوة الحيوانية ويلم بأمراض الحيوان املتوطنة والوافدة. • 

يسيطر عىل األمراض املشرتكة ب¤ اإلنسان والحيوان، ويحافظ عىل الصحة العامة وصحة البيئة.• 
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متطلبات جامعة إجباري 18
الساعات المطلوبة لتسجيل المساقساعة معتمدهاسم المساقرقم المساق

 3ثقافة اسالمية11000101
 3لغة عربية11000102
 3لغة انجليزية 110001031
 311000103لغة انجليزية 110003242
 3دراسات فلسطينية11000105
 1مهارات القيادة واالتصال11000117
 1خدمة مجتمع11000108
 1مقدمة يف الحاسوب11000127
10032100Ô0انجليزي استدرا

متطلبات علوم طبيعية 19
ساعة معتمدهاسم المساقرقم المساق

3كيمياء عامه لدائرة الطب البيطري10231103
1كيمياء عامه عميل لدائرة الطب البيطري10231104 
3احياء عامه10201119
1احياء عامه عميل 10201120
3احصاء حيوي10225202
310201119وراثة10201232
310231103كيمياء عضوية نظري10231233
210231103كيمياء عضوية عميل10231237
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متطلبات تخصص إجبارية ١٢٤ 
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

10901310  م.س. 1  10901307  م.س. 2               2طب باطني خيول 10901406
10901310  م.س. 1                 2الطب الرشعي 10901512
10901406  م.س. 1                 2جراحة خيول 10901510
10901404  م.س. 1  10901408  م.س. 2               2عيادة بيطرية 1 10901508
10901404  م.س. 1                 2علم األدوية الرسيرية البيطرية 10901506
10901404  م.س. 1  10901406  م.س. 2               3علم األمراض والكيمياء الرسيرية البيطرية 10901504
10901310  م.س. 1  10901307  م.س. 2  10901316 م.س. 3             3طب وجراحة الحيوانات الصغ¿ة 10901502
10901316  م.س. 1                 3جراحة حيوانات املزرعة 10901408
10901310  م.س. 1  10901307  م.س. 2               3الطب الباطني لحيوانات املزرعة 10901404
10901401  م.س. 1                 2علم األوبئة البيطرية 10901514
                 1كيمياء عامة للطب البيطري عميل 10231104
10901310  م.س. 1  10901305  م.س. 2               3فحص وصحة اللحوم 10901410
10901401  م.س. 1                 1صحة الحيوان والتلوث البيئي 10901515
10901402  م.س. 1                 2التلقيح االصطناعي ونقل األجنة 10901516
10901508  م.س. 1                 2عيادة بيطرية 2 10901518
10901508  م.س. 1                 9تدريبات عملية 10901520
10901501  م.س. 1                 1مرشوع 10901521
10201102  م.س. 1  10201108  م.س. 2               3علم الوراثه 10201232
10231233  م.س. 1                 3الكيمياء الحيوية 10201311
10901314  م.س. 1                 3علم التناسل وأمراضه 2 10901402
                 3كيمياء عامة للطب البيطري 10231103
                 2مناهج البحث العلمي 10901501
م. س.1:  10231102أو  10231103م. س.2: 10231108  أو 10231104 3كيمياء عضوية (طب بيطري وزراعة) 10231234
                 2كيمياء عضوية عملية (طب بيطري وزراعة) 10231238
                 3أحياء عامه لطلبة العلوم 10201119
10201119  م.س. 1 10201119 أو متزامن                1أحياء عامه لطلبة العلوم عميل 10201120
10201311  م.س. 1 10201311 أو متزامن                1الكيمياء الحيوية عميل 10201310
10901207  م.س. 1                 4علم األدوية البيطرية 10901307
10901309  م.س. 1  10901217  م.س. 2               3الصحة العامة واألمراض املشرتكة 10901401
10201119  م.س. 1                 3علم األحياء الدقيقة البيطرية عام 10901209
10901102  م.س. 1                 4علم األنسجة واألجنة البيطرية 10901211
10901209  م.س. 1                 4علم الجراثيم والفطريات البيطرية 10901213
10901209  م.س. 1                 3علم الف¿وسات البيطرية 10901215
10901209  م.س. 1                 3علم الطفيليات البيطرية 1 10901217
10901207  م.س. 1  10901209  م.س. 2               3علم املناعة البيطرية 10901219
10901213  م.س. 1                 3صحة األلبان ومراقبة الجودة 10901301
10901217  م.س. 1                 3علم الطفيليات البيطرية 2 10901305
10901104  م.س. 1                 3فسيولوجيا حيوان 2 10901207
10901213  م.س. 1  10901215  م.س. 2  10901217 م.س. 3             3امراض بيطرية معدية 10901309
10901205  م.س. 1  10901307  م.س. 2               3مقدمة يف الجراحة البيطرية والتخدير 10901316
10221103  م.س. 1                 3اإلحصاء الحيوي 10225202
                 1آداب وقوان¤ الطب البيطري 10901101
10901213  م.س. 1  10901215  م.س. 2  10901217 م.س. 3             3علم األمراض البيطرية العام 10901303
10901207  م.س. 1                 2تغذية الحيوان 10901318
10901303  م.س. 1                 4علم األمراض البيطرية الجهازي 10901310
10201119  م.س. 1                 3فسيولوجيا حيوان 1 10901104
10901104  م.س. 1  10901102  م.س. 2               3إدارة حيوان 10901201
10901102  م.س. 1  10901104  م.س. 2               2إدارة دواجن 10901203
10901102  م.س. 1                 3ترشيح بيطري 2 10901205
10901207  م.س. 1                 3علم التناسل وامراضه1 10901314
10901303  م.س. 1                 4أمراض دواجن 10901312
10231103  م.س. 1  10201119  م.س. 2               3ترشيح بيطري 1 10901102
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متطلبات تخصص اختيارية 6
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

10901508  م.س. 1                 2طب الطوارئ البيطري 10901562
10901310  م.س. 1                 2علم األورام البيطرية 10901458
10901312  م.س. 1                 1طب طيور الزينة 10901570
10901402  م.س. 1                 1التشوهات الخلقية يف الحيوانات 10901568
10901406  م.س. 1                 2طب الحيوانات الريايض 10901566
10901305  م.س. 1                 2علم الطفيليات الرسيرية 10901452
10901310  م.س. 1  10901307  م.س. 2               2طب وجراحة الج¨ل 10901572
10901303  م.س. 1                 2علم األس¨ك وأمراضه 10901352
10901307  م.س. 1  10901506  م.س. 2               1علم السموم البيطرية 10901560
10901213  م.س. 1  10901215  م.س. 2               1 حيوانات املخترب 10901450
10201119  م.س. 1                 1البيولوجيا الجزئية 10901354
10901301  م.س. 1  10901410  م.س. 2               2صحة الغذاء 10901454
10901201  م.س. 1  10901310  م.س. 2               2إنتاج األرانب وأمراضه 10901456
10901406  م.س. 1  10901408  م.س. 2               2التشخيص بالتصوير 10901550
10901314  م.س. 1                 2التقنيات الحيوية التناسلية يف الحيوان 10901552
10901201  م.س. 1  10901203  م.س. 2               1االقتصاد البيطري 10901554
10901508  م.س. 1                 1مواضيع خاصة يف الطب البيطري 10901556
10901201  م.س. 1  10901203  م.س. 2               1الرفق بالحيوان 10901558
10901305  م.س. 1  10901213  م.س. 2  10901215 م.س. 3             2تربية النحل وأمراضه 10901350
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وصف المساقات
10901102 التشريح البيطري 1 

ــات املستأنســة  ــل والحيوان ــع األعضــاء يف الجســم  للخي ــاª  والشــكيل وموق ــارن  العي ــح املق هــذا املســاق يشــمل دراســة الترشي

االخــرى حيــث يشــمل هــذا املســاق دراســة ترشيــح العظــام, العضــالت, جهــاز القلــب الوعــاÜ, الجهــاز اللمفــاوي, الجهــاز العصبــي,  

باالضافــة اىل العــ¤ وحافــر الحصــان.

10901104 فسيولوجيا حيوان 1 
ــوي  ــاÜ الدم ــاز الوع ــي، والعضــيل والجه ــاز العصب ــة خاصــة الجه ــف أعضــاء الجســم املختلف ــق هــذا املســاق بدراســة وظائ يتعل

ــم.  ــراري للجس ــم الح ــ¨ء والتنظي ــدد الص ــية، والغ ــاء الحس ــيولوجية االعض ــة فس ــة اىل دراس ــب  باالضاف والقل

10901101 آداب وقوانين الطب البيطري
يغطــي املســاق تطــور مهنــة الطــب البيطــري خــالل الحضــارات القدÎــة و يشــمل وصــف القوانــ¤ املتعلقــة àهنــة الطــب البيطــري يف 

جميــع الحضــارات الســابقة مــع الرتكيــز عــىل امل¨رســات املتعلقــة بالحيوانــات ومنتجاتهــا عــىل املســتوى املحــيل و االقليمــي و العاملــي. 

 

10901201 إدارة حيوان
ــة  ــة الخاص ــات العلمي ــم املصطلح ــي أه ــ¨ يغط ــة، ك ــات املستأنس ــع الحيوان ــل م ــة يف التعام ــرق املختلف ــاق الط ــن املس يتضم

ــات املختلفــة وطــرق  ــات, كذالــك دراســة ســلوكيات الحيوان ــة للحيوان ــة الخارجي ــات, والتعريــف بأهــم األجــزاء الترشيحي بالحيوان

ــالالتها.  ــة س ــا ومعرف ــرق ادارته ــا وط ــا وتغذيته تكاثره

10901203 إدارة الدواجن 
يضــم هــذا املســاق معرفــة املعلومــات األساســية وتفهــم ادارة وحــدات اإلنتــاج للدواجــن الالحــم والبيــاض حيــث يتعــرف الطالــب 

ــة  ــة الصحي ــوت الدجــاج البيئي ــب العمــيل يف إدارة الدواجــن بي ــز عــىل الجان ــاج مــع الرتكي ــات اإلنت ــىل ملتطلب ــس  املث عــىل املقايي

والتغذيــة وإدارة املفقســات واملحافظــة عــىل صحــة الطيــور ونظــم التطعيــم. و كذلــك باألمــن الحيــوي ودوره يف صناعــة الدواجــن.

10901205 تشريح بيطري 2 
ــة  ــات املستانس ــل والحيوان ــم  للخي ــاء يف الجس ــع األعض ــكيل وموق ــاª والش ــارن  العي ــح املق ــة الترشي ــمل دراس ــاق يش ــذا املس ه

حيــث يشــمل هــذا املســاق دراســة ترشيــح  غشــاء الربيتونيــوم وانعكاســاته يف التجويــف البطنــي, الجهــاز الهضمــي, غشــاء الجنــب 

وانعكاســاته, الجهــاز التنفــيس, الجهــاز البــويل التناســيل, باإلضافــة إىل ترشيــح مختــرص للطيــور.  

10901207 فسيولوجيا حيوان 2 
ــف  ــد مختل ــيس عن ــي، التنف ــاز الهضم ــب الجه ــدرس الطال ــث ي ــوان 1، حي ــيولوجيا حي ــاق فس ــتمرار ملس ــرب اس ــاق يعت ــذا املس ه

ــم.  ــوائل الجس ــدم وس ــات ال ــوي ومكون ــري واالنث ــيل الذك ــويل والتناس ــاز الب ــة الجه ــم دراس ــ¨ يت ــور، ك ــات والطي الحيوان

10901209 علم األحياء الدقيقة البيطرية عام
ــاء الدقيقــة،  ــاء الدقيقــة، ويتــم بشــكل موســع دراســة تصنيــف األحي ــة األحي يتــم يف هــذا املســاق تركيــب وفســلجة وçــو وتغذي

ــات. ــل ورضاوة ومقاومــة امليكروب ــا مــع العائ ــك عالقاته وكذل

10901211 علم األنسجة واالجنة البيطرية 
يتــم يف هــذا املســاق توضيــح طريقــة تحضــ¿ الرشائــح النســيجية ووصفهــا لغــرض الدراســة باملجهــر الضــوÜ، كذلــك يتــم دراســة 

الرتاكيــب املختلفــة داخــل الخليــة ، انــواع وخصائــص مختلــف انســجة الحيــوان ودراســة كافــة أعضــاء  الجســم املختلفــة باملجهــر 

ملختلــف الحيوانــات الزراعيــة ويتعــرف الطالــب عــىل هــذه األنســجة  يف حالتهــا الطبيعيــة قبــل حــدوث أي مــرض بهــا، باإلضافــة 

لذلــك يتــم دراســة الجنــ¤ بــدءا مــن اإلخصــاب وحتــى الزراعــة داخــل الرحــم.
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10901213  علم الجراثيم والفطريات البيطرية
يف هــذا املســاق يتــم دراســة املجموعــات املختلفــة مــن الجراثيــم الهوائيــة والالهوائيــة وامليكوبالزمــا والكالميديــا والفطريــات، مــع 

الرتكيــز عــىل تشــخيصها ورضاوتهــا يف أنــواع الحيوانــات املختلفــة واألمــراض التــي تســببها ومــدى انتشــارها والســيطرة عليهــا

10901215  علم الفيروسات البيطرية 
يتنــاول هــذا املســاق تدريــس الجوانــب العامــة للف¿وســات مثــل تطورهــا واســس تصنيفهــا وخواصهــا الجزئيــة وزراعتهــا وامراضيتها، ك¨ 

يشــتمل ايضــا عــىل االمــراض الف¿وســية التــي تصيــب الحيوانــات املختلفــة ومســبباتها ووبائيتهــا وطــرق وتشــخيصها والســيطرة عليها.

10901217 علم الطفيليات البيطرية1 
يتنــاول هــذا املســاق دراســة الصفــات العامــة للطفيليــات الداخليــة وتصنيفهــا ودورة حياتهــا ودرجــة وبائيتهــا وأمراضهــا وطــرق 

تشــخيصها والعــالج وطــرق الوقايــة منهــا لجميــع الحيوانــات املستأنســة.

10901219 علم المناعة البيطرية
يتنــاول هــذا املســاق دراســة خاليــا وأعضــاء الجهــاز املناعــي للحيوانــات املستأنســة وكذلــك علــم املناعــة املقــارن، ويتــم الرتكيــز 

ايضــا عــىل كيفيــة التفاعــل مابــ¤ العائــل وامليكروبــات املمرضــة آليــة االلتهــاب وتفاعــالت الحساســية، ويتــم أيضــا دراســة األمــراض 

املناعيــة الذاتيــة ونقــص املناعــة. باإلضافــة اىل تدريــب الطلبــة عــىل اســتخدام الطــرق املصليــة للتشــخيص.

10901220 الكيمياء الحيوية 
يتــم يف هــذا املســاق دراســة الربوتينــات، الرتكيــب العــام والوظيفــي للربوتينــات والكربوهيــدرات والدهــون واإلنزÎــات والجــدار 

ــة. ــات الجيني ــة باإلضافــة لدراســة الجزيئ ــع املــواد الغذائي ــات االيــض لجمي ــز عــىل عملي ــم الرتكي الخلــوي ويت

10901318  تغذية الحيوان 
يتضمــن هــذا املســاق دراســة االساســيات للمتطلبــات الغذائيــة لجميــع انــواع الحيوانــات املستأنســة ويتم دراســة جميــع االضطرابات 

االيضيــة ملختلــف املــواد الغذائيــة والرتكيــز عــىل تشــخيص االمــراض الغذائية واعــداد الرتاكيــب العلفية.

10901301 صحة االلبان ومراقبة الجودة
ــة  ــة النوعي ــن الغــش والقيم ــرف إىل طــرق الكشــف ع ــب والتع ــة للحلي ــة والكيميائي ــة الخــواص الفيزيائي ــن املســاق دراس يتضم

ــة للحليــب، ويبحــث يف األمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق الحليــب  ــة الحراري للحليــب ومصــادر التلــوث وطــرق منعهــا واملعامل

ومنتجاتــه وطــرق الكشــف عنهــا، وطــرق منعهــا، ودراســة تفصيليــة لطــرق تصنيــع منتجــات األلبــان وطــرق فحصهــا. وكذلــك  فحــص 

وجــود آثــار املــواد الكيميائيــة والدوائيــة يف الحليــب.

10901303 علم األمراض البيطرية العام
يتضمــن هــذا املســاق دراســة جميع التغــ¿ات الترشيحيــة والوظيفية الرئيســية يف الحيوانــات املريضــة، وكذلك يتم دراســة اضطرابات 

االيــض وجهــاز الــدوران والنمــو، وëييــز الخاليــا املصابة ك¨ يتم دراســة جميــع االلتهابــات واألورام.

 10901305  علم الطفيليات البيطرية 2 
يتضمــن املســاق أهــم أنــواع الطفيليــات الخارجيــة ذات األهميــة البيطريــة والطبيــة كناقلــة ومســببة لألمــراض باإلضافــة لتصنيفهــا 

,ودراســة دورة الحيــاة , ودرجــة الوبائيــة ,وطــرق ألعــدوى واألعــراض املرضيــة ,وطــرق التشــخيص والعــالج والوقايــة منهــا.

10901307  علم االدوية البيطرية
يبحــث هــذا املســاق يف مصــادر و أنــواع وتأثــ¿ األدويــة عــىل أجهــزة الجســم املختلفــة  أليــة عملهــا وطــرق إعطائهــا   و دراســة 

املســار الحــرÔ للــدواء داخــل الجســم يف الظــروف الطبيعيــة و التأثــ¿ات الجانبيــة عــىل أعضــاء الجســم املختلفــة، .
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10901309  أمراض بيطرية معدية 
يغطــي هــذا املســاق االمــراض التــي تســببها الف¿وســات والبكت¿يــا والطفيليــات والفطريــات التــي تصيــب الحيوانــات املختلفــة مــن 

حيــث العامــل املســبب واالعــراض الرسيريــة والتشــخييص والعــالج والوقايــة لــكل مــرض.

10901310 علم االمراض البيطرية الجهازي
يف هــذا املســاق يتــم دراســة التغيــ¿ات املرضيــة املصاحبــة إلمــراض مختلــف أعضــاء الجســم ويتــم فيــه الرتكيــز عــىل األمــراض ذات 

ــاً  ــة عيني ــم أيضــا فحــص التغــ¿ات املرضي ــة، ويت ــة واملناعي ــة والغذائي ــات االيضي ــة واالضطراب املنشــأ الخلقــي واملســببات الجرثومي

ومجهريــاً والتــي مــن خاللهــا Îكــن التوصــل إىل التشــخيص الســليم للمــرض. 

10901312 أمراض الدواجن: 
ــة  ــة والصفــات الترشيحي ــه عــىل مســببات أمــراض الدواجــن املختلفــة وطــرق العــدوي واألعــراض املرضي ــم التعــرف مــن خالل يت

ــي  ــة والت ــة املختلف ــة والغذائي ــة والفطري ــية والطفيلي ــة والف¿وس ــراض البكت¿ي ــن األم ــد م ــبة للح ــة املناس ــرق الوقاي ــالج وط والع

ــة. ــور الزين ــب وطي ــي واألران ــب الدجــاج والروم تصي

10901314 علم التناسل و امراضه 1 
ــور  ــوغ وتط ــل والبل ــىل التناس ــوª ع ــي والهرم ــاز العصب ــ¿ الجه ــة، وتأث ــلية األنثوي ــزة التناس ــة األجه ــاق دراس ــذا املس ــم يف ه يت

الحويصــالت وتطــور البويضــات واالباضــة  ودورة الشــياع يف مختلــف الحيوانــات. كــ¨ يتــم دراســة أســباب وعــالج نقــص الخصوبــة 

ــة. ــك. تشــخيص الحمــل والخصوب ــة والفســيولوجية وكذل ــوب الترشيحي الناتجــة عــن العي

 10901316 مقدمة في الجراحة البيطرية والتخدير
يتــم يف هــذا املســاق تدريــس األساســيات األوليــة لعلــم التخديــر والجراحــة العامــة إذ يتــم التطــرق إىل أساســيات طــرق التعقيــم 

ــف وعــالج الجــروح، والتعامــل مــع  ــة والتحكــم يف النزي ــات والتعامــل مــع أنســجة الجســم املختلف ــة العملي ــز غرف وأçــاط تجهي

اســتخدام العقاقــ¿ املســتعملة يف التخديــر عــىل الحيــوان الحــي والتدريــب عــىل اســتخدام األســاليب الجراحيــة يف كل مــن الحيــوان 

الحــي وامليــت.

10901401  الصحة العامة و االمراض المشتركة 
يركــز هــذا املســاق عــىل األمــراض املشــرتكة ذات األهميــة للصحــة العامــة. ويتــم كذلــك اســتعراض العوامــل البيولوجيــة، الجينيــة، 

االجت¨عيــة، والبيئيــة لظهــور أو إعــادة ظهــور هــذه األمــراض. يتــم كذلــك توضيــح املبــادئ التــي Îكــن اســتخدامها ملنــع ومكافحــة 

انتقــال العــدوى وح¨يــة صحــة اإلنســان.

10901402 علم التناسل و امراضه 2
يف هــذا املســاق يتــم دراســة الفســلجة وأهــم أمــراض الحمــل والــوالدة باالضافــة اىل الناحيــة العمليــة والرسيريــة لــكل مــا يتعلــق 

بهــ¨. ايضــا يتــم الرتكيــز عــىل تشــخيص ومعالجــة الحــاالت املرضيــة للجهــاز التناســيل االنثــوي ومشــاكل مــا بعــد الوضــع وطــرق 

معاملــة ومعالجــة عــرس الــوالدة. 

10901404 الطب الباطني لحيوانات المزرعة
يغطــي هــذا املســاق مبــادئ التشــخيص, العــالج, والوقايــة مــن األمــراض للمجــرتات.  يعتمــد هــذا املســاق عــىل مناقشــة االالت 

ــة أو قطعــان .     ــر مهــارات الطالــب يف عــالج مختلــف األمــراض يف املجــرتات  ســواء كانــت حــاالت فردي املرضيــة وتطوي

      

10901406 طب باطني خيول
ــة, وعــالج  ــة , وبائي ــم دراســة  مســببات, امراضي ــة  حيــث يت ــة الخيلي ــي تصيــب الفصيل يغطــي هــذا املســاق  اهــم االمــراض الت

ــول  ــة يف عــالج الخي ــق الحديث االمــراض . كــ¨ يشــمل دراســة اخــر الطري
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10901408 جراحة حيوانات المزرعة
يتنــاول هــذا املســاق تعليــم الطــالب كيفيــة التعامــل مــع الحــاالت الجراحيــة الشــائعة يف حيوانــات املزرعــة وكــ¨ يتضمــن هــذا 

املســاق طــرق اســتخدام األشــعة التشــخيصية وخاصــة اســتخدام أشــعة اكــس يف الكشــف عــن األمــراض عنــد حيوانــات املزرعــة.

١090410 فحص وصحة اللحوم
يتضمــن هــذا املســاق توضيــح الطــرق الحســية واملخربيــة لفحــص اللحــوم ومنتجاتهــا، ويبحــث يف اإلصابــات الجرثوميــة والطفيليــة 

وااليضيــة ومختلــف أنــواع التلــوث الكيــ¨وي والــدواÜ يف اللحــوم والدواجــن، إضافــة للبحــث يف طــرق فحــص اللحــوم ومنتجاتهــا يف 

املســالخ ومصانــع اللحــوم ومــدى صالحيتهــا لالســتهالك اآلدمــي.

 

10901501 مناهج البحث العلمي
 يف هــذا املســاق يتــم تعليــم الطــالب الطــرق الصحيحــة يف تصميــم التجــارب واجــراء البحــوث و كتابــة البحــث العلمــي و كيفيــة 

االســتفادة مــن املراجــع العلميــة و توثيقهــا يف البحــث بالطــرق العلميــة الصحيحــة .

10901502 طب وجراحة الحيوانات الصغيرة 
يغطــي هــذا املســاق الشــامل  طــرق التشــخيص والعــالج  ملختلــف االمــراض التــي تصيــب اجهــزة الجســم يف الــكالب والقطــط . 

ويتــم الرتكيــز عــىل تطويــر مهــارات  التشــخيص  واعطــاء العالجــات الالزمــة لالمــراض الباطنيــة والجراحيــة للــكالب والقطــط.

10901504 علم االمراض و الكيمياء السريرية البيطرية
ــك إجــراء فحوصــات لبعــض أعضــاء  ــة وكذل ــة لســوائل الجســم املختلف ــة إجــراء الفحوصــات املخربي يتضمــن هــذا املســاق كيفي

ــا. ــن خالله ــاÜ م ــويل لغــرض التوصــل للتشــخيص النه ــاز الب ــة والجه ــاس والكلي ــد والبنكري ــل الكب الجســم مث

10901506 علم االدوية السريرية البيطرية
يتضمــن هــذا املســاق دراســة حركــة الــدواء داخــل جســم الحيــوان يف الحــاالت املرضيــة املختلفــة ودراســة أدويــة وعــالج األمــراض 

البكت¿يــة – الف¿وســية- الطفيليــة – الفطريــة – الرسطــان –والبحــث يف منشــطات النمــو بشــكل تفصيــيل وكذلــك الســموم الدوائيــة 

والكيميائيــة وتأث¿هــا عــىل الجســم وطــرق عالجهــا.

10901508 عيادة بيطرية 1
ــواردة   ــور ال ــات والطي ــواع الحيوان ــة ان ــح املــريض لكاف ــة والترشي ــم يف هــذا املســاق فحــص وتشــخيص وعــالج الحــاالت املرضي يت

ــة. ــاالت الحقلي والح

10901510 جراحة خيول
 يتنــاول هــذا املســاق تعليــم الطــالب كيفيــة التعامــل مــع الحــاالت الجراحيــة الشــائعة يف املجموعــة الخيليــة، ويتــم دراســة املفاهيم 

الرئيســية للمشــكالت الجراحيــة والتــي تصيــب أي مــن أجهــزة الجســم إذ يتــم الرتكيــز عــىل التشــخيص وعــالج الحــاالت الجراحيــة 

األكــÀ شــيوعا يف املجموعــة الخيليــة.

10901512 الطب الشرعي  
ــىل الســموم  ــز ع ــع الرتكي ــوت م ــرض و امل ــيلة تشــخيصية ملســببات امل ــراض كوس ــم األم ــيات عل ــن املســاق اســتخدام أساس يتضم

ومســبباتها، أمــا الطــب العــديل فيتضمــن إيضــاح املســائل الطبيــة التــي تعــرض أمــام القانــون لتوضيــح وحــل املنازعــات التــي قــد 

.ªتنشــأ بــ¤ األفــراد أو املؤسســات املهتمــة بالقطــاع الحيــوا

10901514 علم األوبئة البيطرية 
 يتضمــن هــذا املســاق وبائيــة وطــرق الوقايــة لالمــراض املعديــة واملزمنــة التــي تصيــب الحيوانــات ، كذلــك تاث¿هــا عــىل الصحــة 

العامــة والبيئــة واالنســان والحيــوان. وكذلــك اساســيات الرصــد املــريض املتعلــق بالطــب البيطــري وانتاجيــة الحيــوان. 
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10901515 صحة الحيوان والتلوث البيئي 
يبحــث يف العالقــة مــا بــ¤ الحيوانــات والبيئــة باإلضافــة إىل اثــر الحيــوان عــىل البيئــة وبالعكــس، كذلــك أمــراض الحيوانــات الناتجــة 

مــن التغــ¿ات البيئيــة

10901516 التلقيح االصطناعي ونقل األجنة
ــة  ــات املزرع ــبق يف حيوان ــدورة الش ــة ل ــيطرة االصطناعي ــبق والس ــي ودورة الش ــح االصطناع ــة التلقي ــاق دراس ــذا املس ــن ه يتضم

وكذلــك جمــع املنــي وطــرق حفظــه وعمليــة التلقيــح, كــ¨ يتنــاول هــذا املســاق تعليــم الطــالب الطــرق الحديثــة يف نقــل وزراعــة 

االجنــة، كــ¨ يركــز هــذا املســاق عــىل وظائــف االعضــاء التناســلية الذكريــة والحــاالت املرضيــة التــي تصيبهــا.

10901518 عيادة بيطرية 2
 وهذا يعترب امتداد واستمرار ملا جاء يف مساق عيادة 1.

10901520  تدريبات عملية 
ــم مــن ذوي  ــوكل اليه ــن ي ــة تحــت إرشاف املدرســ¤ او م ــات الرسيري ــارات والتطبيق ــر امله ــاء وتطوي ــز عــىل بن هــذا املســاق يرك

االختصــاص، ويتــم التطبيــق داخــل الكليــة وخارجهــا يف مؤسســات القطــاع الخــاص والعــام مــع إمكانيــة إتاحــة الفرصــة للتدريــب 

خــارج الوطــن.

10901521 مشروع
ــة التدريســية، ويتــم تقييــم هــذا  ــام الطالــب بأعــداد مــرشوع تخرجــه تحــت ارشاف احــد اعضــاء الهيئ يتضمــن هــذا املســاق قي

ــة متخصصــة. ــة تحــت إرشاف هيئ ــدوه تعقــد يف الكلي املــرشوع مــن خــالل ن

10901350 تربية النحل وأمراضه
هــذا املســاق يوضــح أهميــة تربيــة بحيــث يتــم دراســة الطــرق الحديثــة املســتخدمة لرتبيــة نحــل العســل، وكذلــك األمــراض التــي 

تصيــب النحــل، ســواء البكت¿يــة، الف¿وســية، والطفيليــة. وطــرق تشــخيصها وعالجهــا والوقايــة منهــا.

10901352 علم األسماك وأمراضه
يتضمــن هــذا املســاق طــرق رعايــة األســ¨ك كــ¨ يشــمل اهــم األمــراض الف¿وســية والبكت¿يــة والطفيليــة  والفطريــة  وامــراض ســوء 

التغذيــة التــي تصيــب األســ¨ك وطــرق الحــد منهــا وعالجهــا.

10901450  حيوانات المختبر 
يغطــي هــذا املســاق أهميــة حيوانــات املختــرب ويتنــاول واهــم الطــرق املخربيــة التــي تجــرى عــىل الحيوانــات املخربيــة وأهميــة 

اســتخدامها يف البحــوث العلميــة, كــ¨ يشــمل هــذا املســاق التعــرف عــىل أنــواع حيوانــات املختــرب املختلفــة. 

10901550 التشخيص بالتصوير
يتضمــن هــذا املســاق املبــادئ األساســية للتشــخيص بالتصويــر والــذي يشــمل الطــرق الحديثــة الســتخدام أشــعة اكــس واملنظــار 

والتصويــر باألمــواج الفــوق صوتيــة للتشــخيص وعــالج واخــذ الخــزع مــن اآلفــات املختلفــة.

10901552 التقنيات الحيوية  التناسلية في الحيوان
يتضمــن هــذا املســاق دراســة الحيوانــات املعدلــة وراثيــا وطــرق التلقيــح املخــربي ونقــل األجنــة واالستنســاخ وتطبيقاتــه وبعــض 

ــات. ــة املســتخدمة يف تناســل الحيوان ــات البيولوجي التقني

10901554 االقتصاد البيطري
يتنــاول املســاق املبــادئ االقتصاديــة والتــي تشــمل عالقــة مدخــالت اإلنتــاج فيهــا وعالقاتهــا باملخرجــات وكذلــك عالقتهــا باألمــراض 

املســببة للخســائر االقتصاديــة يف القطــاع الحيــواª التقييــم اإلحصــاÜ لهــا.
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10901556 مواضيع خاصة في الطب البيطري
يهــدف املســاق لتدريــس أي مــادة علميــة ذات صلــة بالطــب البيطــري يختارهــا املــدرس بعــد أن يتــم عرضهــا واملوافقــة عليهــا مــن 

مجلــس دائــرة الطــب البيطــري وبــرشط أن ال يكــون مضمونهــا مــن مســاقات الكليــة اإلجباريــة.  

10901558 الرفق بالحيوان
يغطــى هــذا املســاق اخالقيــات التعامــل مــع الحيوانــات  مــن خــالل التعامــل معهــا يف مجــال الزراعــة او الدراســة، كــ¨ يشــمل 

ــاة الحيــوان. ــه مــع املجتمــع، وطــرق التخفيــف مــن معان دراســة  ســلوكيات الحيوانــات وتفاعل

10901452 علم الطفيليات السريرية
يغطــي هــذا املســاق املــواد الكي¨ويــة والكواشــف املســتخدمة يف حفــظ وتجهيــز الطفيليــات الداخليــة والخارجيــة ,وطــرق الجمــع 

ــك معرفــة أهــم الطــرق املتبعــة يف  ــات ,وكذل ــات مــن اجهــزة الجســم املختلفــة ملختلــف الحيوان ــات الخاصــة بأخــذ العين والتقني

فحــص العينــات الطفيليــة مخربيــا مــن أجــل تحديــد الطفيليــات وحويصالتهــا ويرقاتهــا وبيضهــا مــن خــالل فحــص الــدم والــرباز 

واألنســجة الحيوانيــة ملختلــف اعضــاء جســم الحيــوان.

10901454 صحة الغذاء
يتنــاول املســاق مفاهيــم ســالمة األغذيــة وصحتهــا àــا يف ذلــك األمــراض التــي تنقــل بواســطة األغذيــة، واملعايــ¿ الصحيــة املتبعــة 

ــم،  ــة والتنظيــف والتعقي ــة بالنســبة للــرشكات الغذائي ــح الــرشوط الصحي ــم توضي ــك يت ــا، كذل ــا وتخزينه ــة وصناعته ــاج األغذي إلنت

.(HACCP) وتطبيــق نظــم تحليــل املخاطــر ومراقبــة النقــاط الحرجــة

10901560  علم السموم البيطرية
ــر عــىل  ــي تؤث ــة الت ــة والحرشي ــدات الزراعي ــة واملبي ــات الكيميائي ــي تســببها الســموم واملخلف ــراض الت يتضمــن هــذا املســاق األم

صحــة الحيــوان وطــرق الوقايــة منهــا وعالجهــا ، كذلــك طــرق التعــرف عــىل العالمــات الجنائيــة للحيوانــات النافقــة بســبب الســموم 

املختلفــة.

10901562 طب الطوارئ البيطري 
يتضمن هذا املساق اهم الحاالت املرضية الطارئة التي تصيب الحيوانات وكيفية التعامل معها. 

10901465 إنتاج األرانب وأمراضها
يتضمــن هــذا املســاق أساســيات تربيــة وإنتــاج األرانــب وطــرق العنايــة بهــا وطــرق الســيطرة عــىل األمــراض املنتــرشة يف األرانــب. 

وكذلــك تجهيــز منتجــات االرانــب و تســويقها و اهميتهــا االقتصاديــة. 

10901566 طب الحيوانات الرياضي 
يتضمــن هــذا املســاق دراســة أجهــزة الجســم  املختلفــة للحيوانــات الرياضيــة والتعــرف عــىل مســببات األمــراض املرضيــة والصفــات 

ــات  ــز الحيوان ــص وتجهي ــرق فح ــاق ط ــذا املس ــن ه ــ¨ يتضم ــي، ك ــخيص التفريق ــليم والتش ــخيص الس ــرق التش ــة وط الترشيحي

ــة. ــة املختلف للمســابقات الرياضي

10901568 التشوهات الخلقية في الحيوانات
يتضمن هذا املساق التعرف عىل تطور وçو األجنة  ومسببات التشوهات الخلقية والحد من حدوثها.

10901570 طب طيور الزينة
يتضمن هذا املساق التعرف عىل األساسيات واملهارات الرضورية لتشخيص وعالج الحاالت املرضية املختلفة يف طيور الزينة.
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 10901572 طب وجراحة الجمال 
يتــم التعــرف عــىل اهــم األمــراض املنتــرشة يف الجــ¨ل ودراســة طــرق انتشــارها وأعراضهــا املرضيــة والترشيحيــة وطــرق تشــخيصها 

والوقايــة منهــا وكذلــك الوصفــات العالجيــة ألمراضهــا ، كــ¨ يتنــاول هــذا املســاق كيفيــة التعامــل مــع الحــاالت الجراحيــة الشــائعة 

يف الجــ¨ل. 

10901354 البيولوجيا الجزيئية 
يتضمــن هــذا املســاق التعــرف عــىل املكونــات الجزئيــة واملواصفــات الفســيولوجية للــ¨دة الوراثيــة باإلضافــة اىل الطــرق املســتعملة 

للتعامــل معهــا مــن حيــث عــزل املــادة الوراثيــة.

10901458 علم األورام البيطرية
ــي تصيــب مختلــف  ــة الت ــة تشــخيص وعــالج  اهــم االمــراض الرسطاني ــا الرسطــان و وكيفي يشــمل هــذا املســاق  دراســة بيولوجي

ــات املستانســة  الحيوان

أعضاء الهيئة التدريسية:

الجامعة التي تخرج منهاالرتبةاسم عضو هيئة التدريس

جامعة رساييفوا، البوسنه، 1991استاذ مساعدراتب عارف عث¨ن

جامعة اسطنبول، تركيا، 2002استاذ مساعدحاتم عطا الله

جامعة هانوفر للطب البيطري ،أملانيا، 2011استاذ مساعدçر خريم

جامعة هانوفر للطب البيطري، أملانيا،  2007استاذ مساعدد. سامح ابو س¿

جامعة بغداد، كلية الطب البيطري، العراق، 2002مدرسبالل يوسف يونس ابو هالل

جامعة كاليفورنيا- ديفس، الواليات املتحدة األمريكية،  1984مدرسمحمد حسونه

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية، األردن، 2007مدرسابراهيم محمود الزه¿

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية، األردن، 2008مدرسعدنان فياض عبد الخرض

جامعة النجاح الوطنية، فلسط¤، 2006مساعد بحث وتدريسمحمد احمد عبد الدايم

جامعة النجاح الوطنية، فلسط¤، 2013مساعد بحث وتدريسبسام ابو شنب
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دائرة االنتاج النباتي والوقاية
الخطة الدراسية

نبذة عن الدائرة :
Îنــح الربنامــج درجــة البكالوريــوس يف اإلنتــاج النبــاû والوقايــة، تــم إنشــاء الربنامــج يف العــام الــدرايس -1992 1993. ويقــدم الربنامــج 

برنامجــا لل¨جســت¿ يف اإلنتــاج النبــاû مــن خــالل كليــة الدراســات العليــا يف الجامعــة. يضــم الربنامــج عــدداً مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية 

ــات،  ــ¤ النبات ــة، وتحس ــجة النباتي ــة األنس ــرشات، زراع ــات، الح ــراض النب ــات، أم ــيولوجيا النب ــا : فس ــدة منه ــاالت ع ــ¤ يف مج املتخصص

والهندســة الوراثيــة، والرتبــة و الــري، ومحاصيــل حقــل، نباتــات زينــة ومجــاالت أخــرى يف اإلنتــاج النبــاû ووقايــة النبــات .

رؤية الدائرة :
يســعى الربنامــج للوصــول إىل مســتوى أكادÎــي وبحثــي مميــز يتــ¨ىش مــع التطــور العلمــي يف مجــال اإلنتــاج النبــاû والوقايــة ضمــن 

اإلمكانيــات واملــوارد املتوفــرة .

رسالة الدائرة :
توفــ¿ تعليــم جامعــي مميــز يف مجــال اإلنتــاج النبــاû والوقايــة لتزويــد املجتمــع املحــيل مــن املتخصصــ¤ األكفــاء واملدربــ¤ يف هــذا 

املجــال، ومــن اجــل تحقيــق هــذا الهــدف فــإن الربنامــج يعمــل عــىل املتابعــة مــن خــالل التقييــم والتطويــر املســتمر للخطــط الدراســية 

ومــن خــالل اســتقطاب املدرســ¤ والفنيــ¤ ذوي الكفايــات العلميــة العاليــة. كــ¨ أننــا ملتزمــون بتحســ¤ كفايــة التدريــس والبحــث العلمــي 

يف برنامــج املاجســت¿ الــذي يطرحــه الربنامــج والعمــل عــىل رفــع مســتواه. يســعى الربنامــج بشــكل مســتمر وحثيــث للحصــول عــىل ســمعة 

دوليــة طيبــة وأن يكــون احــد الربامــج الرائــدة يف املنطقــة.

أهداف الدائرة :
تخريــج طلبــة مدربــ¤ وذوي كفايــات علميــة يف مجــال اإلنتــاج النبــاû والوقايــة القادريــن عــىل مواجهة تحديــات املهنــة والقادرين • 

عــىل التنافــس مــع الطلبــة املتخرجــ¤ مــن الربامــج املناظــرة مــن جامعــات ودول أخرى.

تنشيط البحث العلمي يف اإلنتاج النباû والوقاية ونرش األبحاث العلمية.• 

خدمة املجتمع املحيل وسد احتياجاته من الكفايات واملتخصص¤ يف مجال اإلنتاج النباû والوقاية.• 

تفعيل التعاون وإيجاد رشاكات جديدة مع املؤسسات املحلية واألجنبية التي تعمل يف مجال اإلنتاج النباû والوقاية.• 

مخرجات الدائرة:
اوال: مخرجات املعرفة واالستيعاب

مخرجات املعرفة العامة. 1

أن يكون الطالب قادراً عىل اإلملام باملهارات األساسية يف العلوم االنسانية واللغة االنجليزية • 

أن يكون الطالب قادراً عىل اإلملام باملهارات األساسية يف القيادة والتواصل  • 

أن يكون الطالب قادراً عىل خدمة املجتمع و التواصل مع املجتمع املحيل • 

يتــم اكتســاب تلــك املهــارات مــن خــالل مــا يدرســه الطالــب يف برنامــج اإلنتــاج النبــاû مــن متطلبــات جامعيــة إجباريــة مثــل • 

الثقافــة اإلســالمية اللغــة العربيــة، وخدمــة املجتمــع، ومهــارات القيــادة واالتصــال، واللغــة االنجليزيــة وعلــم الحاســوب.

مخرجات املعرفة بالعلوم ذات العالقة . 2

أن يكون الطالب قادراً عىل اإلملام باملعارف األساسية للعلوم املرتبطة بالتخصص ليتمكن من فهم التخصص عىل أساس علمي.• 

ــة •  ــوم الطبيعي ــات العل ــن متطلب ــاû م ــاج النب ــج اإلنت ــب يف برنام ــا يدرســه الطال ــك املخرجــات مــن خــالل م ــم اكتســاب تل يت

اإلجباريــة مثــل مســاقات الرياضيــات، والفيزيــاء، والكيميــاء العامــة، والكيميــاء العضويــة، وعلــم الوراثــة، وعلــم األحيــاء الدقيقة، 

واإلحصــاء الحيــوي، والبيولوجيــا الجزيئيــة وفســيولوجيا النبــات.
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مخرجات املعرفة التخصصية . 3

وهي املخرجات التي يكتسبها الطالب من خالل املعرفة يف مجال تخصصه والتي ëثل الركائز األساسية لإلنتاج النباû والوقاية.

ويتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يطرحــه الربنامــج مــن مســاقات تخصــص إجباريــة واختياريــة تهــدف إىل تعليــم الطالــب 

 -:ûوالوقايــة وتشــمل مــا يــأ ûاملبــادئ األساســية يف اإلنتــاج النبــا

أن يكون الطالب قادراً عىل تحس¤ إنتاجية املحاصيل الزراعية ك¨ً ونوعاً وتطبيق التقانات الزراعية الحديثة يف اإلنتاج.• 

ــا •  ــا ومكافحته ــل معه ــة والتعام ــل الزراعي ــب املحاصي ــي تصي ــات الت ــراض واآلف ــخيص األم ــىل تش ــادراً ع ــب ق ــون الطال أن يك

ــة ــان والبیئ ــالمة اإلنس ــىل س ــظ ع ــي تحاف ــة الت ــرق املختلف بالط

أن يكون الطالب قادراً عىل إنشاء بسات¤ الفاكهة والعناية بها وتطبيق برامج الري والتسميد الحديثة • 

أن يكون الطالب قادراً عىل التعامل مع املزارع¤ وإرشادھم • 

 •ûأن يكون الطالب قادراً عىل معرفة واقع الزراعة يف فلسط¤ ومجاالت العمل يف اإلنتاج النبا

وذلــك مــن خــالل املســاقات اآلتيــة: علــم النبــات العــام، مبــادئ اإلنتــاج النبــاû، إنتــاج الخــرضوات، إنتــاج أشــجار الفاكهــة، إنتاج أشــجار 

ــة،  ــة، علــم الحــرشات، أمــراض النبــات، الحــرشات االقتصادي ــات الزين الفاكهــة دا~ــة الخــرضة، محاصيــل الحقــل، محاصيــل العلــف، نبات

ــات،  ــ¤ النب ــادئ تحس ــة، مب ــوت املحمي ــاتل، إدارة البي ــار واملش ــات، اإلكث ــة النب ــرصف، تغذي ــري وال ــة، ال ــم الرتب ــة، عل ــدات الزراعي املبي

والتقانــات الحيويــة، املكافحــة املتكاملــة، اآلالت الزراعيــة، االقتصــاد الزراعــي، الزراعــة يف فلســط¤

ثانياً: املخرجات العلمية التطبيقية 

مخرجات املهارات التحليلية . 1

وهي املهارات التي يكتسبها الطالب من خالل تحليل البيانات الزراعية وتصميم التجارب  

ان يكون الطالب قادراً تصميم التجارب الزراعية • 

ان يكون الطالب قادرا عىل تحليل التجارب • 

ــة:  ــة إجباري ــة مــن مســاقات جامعي ــاû والوقاي ــاج النب ــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يرســه الطالــب يف برنامــج اإلنت يت

ــوي ومــرشوع التخــرج. مســاق اإلحصــاء الحي

مخرجات املهارات التطبيقية . 2

وهي املخرجات التي يكتسبها الطالب من خالل تطبيق املعارف ومفاهيم اإلنتاج الزراعي والوقاية وم¨رستها.

أن يكون الطالب قادراً عىل تطبيق املفاهيم األساسية يف اإلنتاج النباû والوقاية  بشكل عميل • 

يتــم اكتســاب تلــك املخرجــات مــن خــالل مــا يدرســه الطالــب يف برنامــج اإلنتــاج النبــاû والوقايــة مــن مســاقات جامعيــة إجباريــة: 

ــة ومــرشوع التخــرج. ــات يف اآلالت الزراعي ــات، وتدريب ــة النب ــاû، والتدريبــات يف وقاي ــاج النب ــات يف اإلنت مســاقات  التدريب

مخرجات املهارات البحثية . 3

وهــي املخرجــات التــي يكتســبها الطالــب مــن خــالل كتابــة التقاريــر ومــن خــالل البحــث العلمــي مــن مصــادر مختلفــة: كتــب ومراجــع 

ودوريــات ومصــادر الكرتونيــة مثــل االنرتنت 

أن يكون الطالب قادرا عىل جمع املعلومات من خالل االنرتنت وقراءة األوراق العلمية واستنباط النتائج منها• 

أن يكون الطالب قادر عىل كتابة بحث علمي يلخص التجربة العلمية.• 

ويتــم اكتســابها مــن خــالل دراســة مســاق مناهــج البحــث العلمــي الــذي يعلــم الطالــب أســس البحــث العلمــي ومناهجــه ومســاق 

النــدوة يف اإلنتــاج النبــاû والوقايــة الــذي يعلــم الطالــب طريقــة اســتنباط املعلومــات العلميــة مــن األوراق العلميــة.

المجاالت المتوقع أن يعمل بها الخريج:
مراكز ومحطات البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ومديريات الزراعة املختلفة• 

 •. ûاملراكز البحثية بصفته باحث متخصص يف مجال اإلنتاج النبا

املؤسسات والرشكات التي تعنى باإلرشاد الزراعي.• 

 • .ûاملنظ¨ت الدولية التي تعنى بالتنمية الريفية واإلنتاج النبا

 •. ûاملشاريع الخاصة يف اإلنتاج النبا

الج¨رك (الحجر الزراعي)• 

وزارة شؤون البيئة• 

وزارة الرتبية والتعليم• 
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مكونات الخطة للبرنامج
تتكون الخطة من 140 ساعة دراسية موزعة ك¨ ييل:

الساعات المعتمدةنوع المساقالرقم
18متطلبات الجامعة1
3مواد حرة2

3
متطلبات التخصص

(119 ساعة)

20متطلبات من العلوم الطبيعية
86إجباري تخصص

13اختياري تخصص
140المجموع

أوًال: متطلبات الجامعة: ١٨ ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:
المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المساقرقم المساق

10032100Ô0انجليزي استدرا
-3ثقافة اسالمية11000101
-3لغة عربية11000102
310032100لغة انجليزية110001031
-3دراسات فلسطينية11000105
-1خدمة مجتمعية11000108
-1مهارات القيادة واالتصال11000117
1مقدمة يف علم الحاسوب11000127
311000103لغة انجليزية110003222

ثانيًا:  مساقات حرة (٣ ساعات معتمدة)

ثالثًا: متطلبات التخصص ١١٩ ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

10911406  م.س. 1 10911406 أو متزامن                0تغذية النبات عميل 10911407
                 2تدريبات يف االالت الزراعية 10911414
                 1ندوة يف اإلنتاج النباû والوقاية 10911410
10911412 û6تدريبات يف االنتاج النبا                 
10911206  م.س. 1  10911305  م.س. 2               3البيولوجيا الجزيئية 10911408
                 2تدريبات يف وقاية النبات 10911413
10911206  م.س. 1  10911305  م.س. 2               0البيولوجيا الجزيئية عميل 10911409
                 1مرشوع تخرج يف االنتاج النباû والوقاية 10911411
                 2الزراعة يف فلسط¤ 10926226
10211103  م.س. 1                 3مبادئ االقتصاد الزراعي 10926211
10916101  م.س. 1 10916101 أو متزامن                0علم الحيوان العام عميل 10916102
                 4علم النبات العام 10911101
10911305  م.س. 1                 3تغذية النبات 10911406
10911313  م.س. 1 10911313 أو متزامن                0أنظمة الري والرصف عميل 10911314
10911101  م.س. 1 10911101 أو متزامن                0علم النبات العام عميل 10911102
10911201 û10911101  م.س. 1                 3مبادئ االنتاج النبا
                 4علم الحيوان العام 10916101
10231102  م.س. 1 10231102 أو متزامن 10231107  م.س. 2               1 كيمياء عامة عميل 2 10231108
10911101  م.س. 1                 3علم الحرشات 10911202
10911202  م.س. 1                 3الحرشات االقتصادية 10911311
10911311  م.س. 1 10911311 أو متزامن                0الحرشات االقتصادية عميل 10911312
10911204  م.س. 1                 3أنظمة الري والرصف 10911313
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10211103  م.س. 1                 2اآلالت الزراعية 10911315
10225202  م.س. 1                 2مناهج البحث العلمي يف االنتاج النباû والوقاية 10911316
10911309  م.س. 1 10911309 أو متزامن                0امراض النبات عميل 10911310
10911309  م.س. 1  10911311  م.س. 2               2املكافحة املتكاملة 10911405
10231101  م.س. 1                 3كيمياء عامة 2 10231102
                 3الرياضيات العامة لطلبة الزراعة 10211103
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
10911309  م.س. 1  10911208  م.س. 2               3إدارة البيوت املحمية 10911401
10911401  م.س. 1 10911401 أو متزامن                0إدارة البيوت املحمية عميل 10911402
10911206  م.س. 1                 3مبادئ تحس¤ النبات 10911403
10911403  م.س. 1 10911403 أو متزامن                0مبادئ تحس¤ النبات عميل 10911404
10916101  م.س. 1  10911101  م.س. 2               3علم األحياء الدقيقة 10911212
10911212  م.س. 1 10911212 أو متزامن                0علم األحياء الدقيقة عميل 10911213
10911201  م.س. 1                 3إنتاج محاصيل الحقل 10911301
10911301  م.س. 1 10911301 أو متزامن                0إنتاج محاصيل الحقل عميل 10911302
10911201  م.س. 1                 3نباتات الزينة وتنسيق الحدائق 10911303
10911303  م.س. 1 10911303 أو متزامن                0نباتات الزينة وتنسيق الحدائق عميل 10911304
10911201  م.س. 1                 3فسيولوجيا النبات 10911305
10911305  م.س. 1 10911305 أو متزامن                0فسيولوجيا النبات عميل 10911306
10911210  م.س. 1 10911210 أو متزامن                0إنتاج أشجار الفاكهة عميل 10911211
10911307  م.س. 1 10911307 أو متزامن                0اكثار النباتات واملشاتل عميل 10911308
10911202  م.س. 1 10911202 أو متزامن                0علم الحرشات عميل 10911203
10911201  م.س. 1                 3اكثار النباتات واملشاتل 10911307
10911201  م.س. 1                 3إنتاج أشجار الفاكهة 10911210
10911208  م.س. 1 10911208 أو متزامن                0إنتاج الخرضاوات عميل 10911209
10911201  م.س. 1                 3إنتاج الخرضاوات 10911208
10911206  م.س. 1 10911206 أو متزامن                0علم الوراثة عميل 10911207
10225202  م.س. 1                 4علم الوراثة 10911206
10222109  م.س. 1                 3مبادئ علم الرتبة 10911204
10221103  م.س. 1                 3اإلحصاء الحيوي 10225202
10223102  م.س. 1                 3كيمياء عضوية 10223233
                 3كيمياء عامه 1 10231101
                 3فيزياء عامه لطلبة الزراعة 10221109
10911201  م.س. 1                 3امراض النبات 10911309
10911204  م.س. 1 10911204 أو متزامن                0مبادئ علم الرتبة عميل 10911205
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ثالثًا: متطلبات التخصص االختيارية (١٣ ساعات معتمدة) يختارها الطالب من بين المساقات التالية:
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

10926211  م.س. 1                 3التسويق الزراعي 10926322
10223233  م.س. 1                 3الكيمياء الحيوية لطلبة الزراعة 10916420
10911101  م.س. 1                 3إنتاج محاصيل العلف 10911353
10926211  م.س. 1                 3اإلرشاد الزراعي 10926241
10911353  م.س. 1 10911353 أو متزامن                0إنتاج محاصيل العلف عميل 10911354
10916101  م.س. 1                 3تربية النحل 10911454
10911204  م.س. 1                 2استصالح االرايض 10911453
10911408  م.س. 1                 3التقانات الحيوية 10911452
10911210  م.س. 1  10911208  م.س. 2  10911303 م.س. 3             2فسيولوجيا بعد الحصاد 10911451
10911210  م.س. 1                 2إنتاج أشجار فاكهة دا~ة الخرضة 10911450
10223233  م.س. 1                 2املبيدات الزراعية 10911356
10911201  م.س. 1                 2الزراعة العضوية 10911350
10911454  م.س. 1 10911454 أو متزامن                0تربية النحل عميل 10911455
10911351  م.س. 1 10911351 أو متزامن                0علم الغابات عميل 10911352
10911201  م.س. 1                 3علم الغابات 10911351
10911201  م.س. 1                 3مواضيع خاصة 10911355
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وصف المساقات

 10911101 علم النبات العام
ــة، تركيــب النبــات ترشيــح و وظيفــة أعضــاء النبــات ( الجــذر، الســاق،  ــة النباتيــة واألنســجة النباتي ــاول املســاق دراســة الخلي يتن

الورقــة، الزهــرة، الثمــرة والبــذرة) النبــات والطاقــة، تغذيــة النبــات ونقــل الغــذاء، تصنيــف النبــات وبيئــة النبــات .ويشــمل الجانــب 

ــة،  العمــيل للمســاق التعــرف يف املختــرب عــىل النواحــي الترشيحيــة ألنســجة وأعضــاء النبــات àــا فيهــا األنســجة البســيطة واملركب

األساســية والثانويــة، أنــواع الســيقان، الجــذور، األوراق، األزهــار، الثــ¨ر والبــذور. 

10911201 مبادئ اإلنتاج النباتي
يتنــاول املســاق األســس العامــة لإلنتــاج النبــاû، ويشــمل عالقــة اإلنســان بالنبــات، تركيــب ووظائــف أجــزاء النبــات املختلفــة، طــرق 

التكاثــر، العوامــل البيئيــة وأثرهــا عــىل اإلنتــاج النبــاû، الرتبــة، املــاء، الحــرارة، الضــوء، التحكــم بالعوامــل البيئيــة لزيــادة اإلنتــاج، اثــر 

اآلفــات عــىل اإلنتــاج النبــاû، نظــم اإلنتــاج النبــاû، العمليــات الزراعيــة املختلفــة ووســائل اإلنتــاج.

10911202 علم الحشرات
يتنــاول املســاق دراســة الحــرشات مــن حيــث الترشيــح الداخــيل، والشــكل الخارجــي، ووظائفهــا وزوائــد الجســم، وتحوراتهــا لتناســب 

معيشــة الحــرشات، ودراســة ســلوك الحــرشات ورتبهــا والعوامــل البيئيــة املؤثــرة عــىل اعــداد الحــرشات كــ¨ تتنــاول هــذه املــادة 

مبــادىء التصنيــف. كذلــك دراســة االرضار الناجمــة عــن الحــرشات وطــرق مكافحتهــا. يتنــاول الجــزء العمــيل مــن املســاق مشــاهدة 

الطالــب خــالل جلســات املختــرب النــواع مختلفــة مــن قــرون االستشــعار يف الحــرشات  وتحوراتهــا، اجــزاء الفــم وتحوراتهــا، االرجــل 

وتحوراتهــا، االجنحــة واشــكالها والزوائــد البطنيــة وانواعهــا، وكذلــك قحــص بعــض االجهــزة الداخليــة للحــرشات واقســامها املختلفــة 

ومشــاهدة انــواع مختلفــة مــن يرقــات الحــرشات والرشانــق. يضــاف اىل ذلــك قيــام الطــالب بجمــع الحــرشات مــن البيئــة املحليــة 

ثــم تصنيفهــا حســب املجموعــات الرئيســية للحــرشات.

10911204 مبادىء علم التربة 
ــة  ــة، وتغذي ــظ الرتب ــاء االريض، وحف ــة وامل ــة واملعدني ــة والكي¨وي ــا الفيزيائي ــا، خواصه ــة، ومكوناته ــف الرتب ــاق تعري ــاول املس يتن

النبــات، والعنــارص الغذائيــة، املــادة العضويــة وأحيــاء الرتبــة الدقيقــة، وتقســيم األرايض، ومبــادىء عالقــة الرتبــة باملــاء والنبــات، 

ــة و تجــارب  ــة و الكيميائي ــة و الفيزيائي ــاول الجــزء العمــيل لهــذا املســاق فحوصــات الرتب ــة وقياســها ، والتبخــر. يتن ــة الرتب ورطوب

ــة. ــات يف الرتب توضــح عالقــة النب

10911206 علم الوراثة
ــاء  ــك الق ــة تضاعفــه وكذل ــووي وكيفي ــب الحمــض الن ــة، تركي ــات الحي ــوارث الصفــات يف الكائن ــاديء ت ــاول املســاق دراســة مب يتن

الضــوء عــىل الجينــات مــن حيــث الرتكيــب وطــرق االنتقــال و آليــة العمــل، الهنســة الوراثيــة وإســتخدامها يف الزراعــة. يف الجــزء 

العمــيل يقــوم الطالــب بالتطبيــق العمــيل عــىل اســتخالص الحمــض النــووي وتربيــة ذبابــة الفاكهــة وتنفيــذ عــدة تجــارب تتعلــق 

ــة. ــة وكذلــك اســتخدام الهندســة الوراثي ــة املندلي بالوراث

10911208 إنتاج الخضروات 
يتنــاول املســاق محاصيــل الخــرض املختلفــة مــن حيــث أهميتهــا االقتصاديــة والغذائيــة، الوصــف النبــاû، والظــروف البيئيــة املال~ــة، 

والعمليــات الزراعيــة املتعلقــة باإلنتــاج والنقــل والتخزيــن، وطــرق الزراعــة ومواعيدهــا تحــت الظــروف املطريــة واملرويــة واملحميــة. 

ويف الجانــب العمــيل ســيتعرف الطلبــة عــىل انشــاء مــزارع الخــرضاوات ابتــداء مــن تحضــ¿ االرض للزراعــة، اختيــار االشــتال، مســافات 

ــل  ــكل محصــول، وحصــاد املحاصي ــري والتســميد وغ¿هــا، املعامــالت الخاصــة ب ــات الخدمــة الزراعــة املختلفــة كال الزراعــة، عملي

وتداولهــا، باالضافــة اىل التعــرف عــىل الرتكيــب النبــاû ملحاصيــل الخــرضاوات.
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10911210 إنتاج أشجار الفاكهة
يتنــاول املســاق املعلومــات األساســية واملهــارات الرضوريــة النتــاج الفاكهــة مــن حيــث األهــداف، اختيــار املوقــع، الرتبــة املناســبة، 

ــة، وعقــد الثــ¨ر وçوهــا ونضجهــا وقطافهــا. ومقاومــة  ــة األرض للزراعــة، ونظــم الزراعــة والرتبي ــار األصــول املناســبة، وتهيئ واختي

األعشــاب والصقيــع، والرتكيــز عــىل أشــجار الفاكهــة املزروعــة يف املنطقــة. ويف الجانــب العمــيل ســيتعرف الطلبــة عــىل اختيــار موقــع 

البســتان، اختيــار االصــول واالصنــاف، الرتبيــة والتقليــم الشــجار الفاكهــة، زراعــة االشــجار وتخطيــط البســتان ومســافات الزراعــة، 

الرتكيــب النبــاû الشــجار الفاكهــة، وعمليــات الخدمــة الخاصــة ببســات¤ الفاكهــة.

10911212 علم االحياء الدقيقة 
ــة، تقســي¨ت  ــاء الدقيق ــم األحي ــة لعل ــة. ملحــة تاريخي ــة الزراعي ــاء الدقيق ــم األحي ــة ألساســيات عل ــة علمي ــاول املســاق مقدم يتن

األحيــاء الدقيقــة، تقنياتهــا. وســائل دراســة األحيــاء الدقيقــة. دراســة أقســام الكائنــات الحيــة الدقيقــة باختصــار مــع الرتكيــز عــىل 

ــا والديــدان الثعبانيــة والف¿وســات مــن ناحيــة الرتكيــب الفســيولوجي والتغذيــة والتكاثــر. دراســة تطبيقــات  الفطريــات والبكت¿ي

ــة، املجــال الصحــي. ــاه، األمــراض النباتي ــان، املي ــة، األلب ــة، األغذي ــاء الدقيقــة يف مجــاالت الرتب ــم األحي عل

10911301 إنتاج محاصيل الحقل
يتنــاول املســاق تاريــخ املحاصيــل الحقليــة وتطورهــا يف العــا|، وإنتــاج محاصيــل الحبــوب املهمةوإنتــاج محاصيــل بقــول غذائيــة 

واملحاصيــل الصناعيــة واملحاصيــل الزيتيــة وبعــض محاصيــل االعــالف، مناطــق اإلنتــاج، واالحتياجــات البيئيــة، والقيمــة الغذائيــة، 

ــة  ــل الحقلي ــة بعــض املحاصي ــاول الجــزء العمــيل زراع ــة. يتن ــة واملروي ــة تحــت الظــروف املطري ــاءة اإلنتاجي ــع الكف وأســاليب رف

والتعــرف عــىل مراحــل çــو وطبيعــة النباتــات وëييزهــا والتعــرف عــىل طــرق الزراعــة وعمــق الزراعــة والــري والتســميد ومقاومتهــا 

للملوحــة .

10911303 نباتات الزينة وتنسيق الحدائق
يتنــاول املســاق دراســة ازهــار القطــف واالصــص واالبصــال املزهــرة مــن حيــث اكثارهــا وتربيتهــا والبيئــة املال~ــة النتاجهــا وطــرق 

العنايــة بهــا مــن الزراعــة اىل التســويق وكذلــك دراســة مبــادئ تنســيق الحدائــق وتصميمهــا ودراســة نباتــات الحدائــق وتصميمهــا 

ودراســة نباتــات الحدائــق وانشــاء املســطحات الخــرضاء والعنايــة بهــا. ويف الجانــب العمــيل ســيتعرف الطلبــة عــىل طــرق انتــاج 

ــات التنســيق الداخــيل واكثارهــا،   ــة ونبات ــات الحديق ــة بنبات ــق، العناي ــم الحدائ ــادئ وخطــوات تصمي ــق مب ازهــار القطــف، تطبي

انشــاء املســطحات الخــرضاء وصيانتهــا.

10911305 فسيولوجيا النبات
يتنــاول املســاق عالقــة الرتبــة بالنبــات مــن حيــث عمليــة االنتشــار، والخاصيــة األســموزية، وامتصــاص املــاء، وعمليــات نقــل املــاء 

والنتــح، وعمليــات البنــاء والهــدم، وعمليــة التمثيــل الضــوÜ مــن حيــث آليتهــا وكيفيــة حدوثهــا، وتغذيــة النبــات، والنمــو والهرمونات 

النباتيــة وعمليــة نقــل الغــذاء وعمليــة الســكون واالنبــات. يتنــاول الجــزء العملــس بعــض التجــارب التــي تقيــس عمليــة االمتصــاص و 

النتــح ، والتمثيــل الضــوÜ وبعــض العمليــات الفســيولوجية األخــرى، مثــل االدمــاع، شــكل الثغــور، وقيــاس فاعليــة بعــض الهرمونــات 

النباتيــة  تقديــر الشــد املــاÜ والشــد االمــوزي يف االنســجة النباتيــة . 

10911307 إكثار النباتات والمشاتل
ــر  ــا التكاث ــا فيه à ــة، والخــرضاوات ــات الزين ــة، ونبات ــار أشــجار الفاكه ــة إلكث ــارات العملي ــية وامله ــاول املســاق الطــرق االساس يتن

البــذري، والتكاثــر الخــرضي بأنواعــه املختلفــة مــن تعقيــل وتطعيــم، وترقيــد، واســتخدام االجــزاء واالعضــاء النباتيــة املختلفــة وزراعة 

االنســجة، كــ¨ يشــمل اســتخدام املنشــآت الزراعيــة، كالبيــوت الزجاجيــة، واالوســاط الزراعيــة املختلفــة لالكثــار. ويتضمــن الجانــب 

العمــيل للمســاق التطبيــق املبــارش لطــرق األكثــار املختلفــة اســبوعيا وعــىل مــدار الفصــل.
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10911309 أمراض النبات
يتنــاول املســاق دراســة األمــراض النباتيــة بصفــة عامــة، وطــرق حدوثهــا والعالقــة بــ¤ املســبب والعائــل، وتأثــ¿ الظـــروف البيئيــة 

عــىل هــذه العالقــة، كــ¨ يتــم الرتكيــز عــىل األمــراض املهمــة املختلفــة التــي تســببها الكائنــات الحيــة وتلــك التــي تســببها عوامــل 

بيئيــة للنبــات، ودورة حيــاة املــرض وطــرق مقاومتــه مــع الرتكيــز عــىل أمثلــة لهــذه األمــراض التــي تصيــب املحاصيــل الزراعيــة املهمــة 

ــة  ــواع البيئــات الصناعي ــام الطالــب خــالل جلســات املختــرب بتحضــ¿ بعــض ان ــاول الجــزء العمــيل مــن املســاق قي يف املنطقــة. يتن

املســتخدمة لزراعــة املســببات املرضيــة عليهــا بعــد عزلهــا مــن نباتــات مصابــة ، كذلــك القيامبفحــص وتشــخيص ووصــف االعــراض 

لعينــات مــن االجــزاء النباتيــة املصابــة باالمــراض النباتيــة املختلفــة مــن فطريــة، بكت¿يــة، ف¿وســية الــخ. ومــن االمــراض التــي يتــم 

فحصهــا وتشــخيصها ووصــف اعراضهــا 

10911311 الحشرات االقتصادية 
ــوان  ــا باالنســان والحي ــل املختلفــة، وعالقته ــة عــىل املحاصي ــي تســبب خســائر اقتصادي ــاول املســاق التعــرف اىل الحــرشات الت يتن

والنبــات كــ¨ يتــم دراســة طــرق مكافحتهــا باســتع¨ل طــرق املكافحــة املختلفــة خاصــة املكافحــة املتكاملــة لهــذه الحــرشات. يتنــاول 

الجــزء العمــيل مــن املســاق مشــاهدة الطالــب خــالل جلســات املختــرب النــواع مختلفــة مــن الحــرشات التــي تســبب ارضار اقتصاديــة 

عــىل املحاصيــل حيــث يتــم وصــف الحــرشة واطوارهــا الضــارة بعــد جلبهــا للمختــرب ثــم وصــف االرضار الناجمــة عــن هــذه الحــرشات 

بعــد جلــب هــذه االجــزاء النباتيــة املصابــة

10911313 أنظمة الري والصرف 
يتنــاول املســاق جريــان امليــاه يف األنابيــب والقنــوات، ومنشــآت الــري، وقيــاس ميــاه الــري، والــري الســطحي، والــري بالرشاشــات، 

ــاول املســاق يف  ــاه وملوحتهــا، وأساســيات يف الــرصف الزراعــي. يتن ــة املي ــري وادارتهــا، ونوعي ــري بالتنقيــط، وبرمجــة أنظمــة ال وال

ــح  ــارب توض ــة لتج ــة باالضاف ــري املختلف ــرق ال ــري لط ــبكات ال ــد ش ــاباتها وëدي ــة وحس ــات املائي ــات النب ــيل اجتياج ــزء العم الج

ــرصف الزراعــي. وأساســيات يف ال

10911315 اآلالت الزراعية
يتنــاول املســاق أنــواع اآلالت واملعــدات الزراعيــة، مــن حيــث تركيبهــا أهميتهــا، وكيفيــة عملهــا مــن الناحيــة النظريــة، والهيدروليــك، ونقــل 

القــدرة واألداء االقتصــادي لآللــة مــع الرتكيــز عــىل معــدات تحضــ¿ الرتبــة، الزراعــة، الحصــاد والوقايــة  ثــم كيفيــة اختيــار اآلالت واملعــدات 

الالزمــة للعمــل يف املزرعــة ونظــام الوقــود والتربيــد، والهــواء والكهربــاء والنقــل والتعــرف إىل املشــاكل الفنيــة يف الجــرار الزراعــي.

10911316 مناهج البحث العلمي في االنتاج النباتي والوقاية
يتنــاول املســاق املفاهيــم األساســية للبحــث العلمــي وأدواتــه مــع تدريــب الطالــب عــىل أســاليب كتابــة البحــث العلمــي يف تخصــص 

االنتــاج النبــاû والوقاية.

10911401 إدارة البيوت المحمية
يتنــاول املســاق أهميــة الزراعــة املحميــة، وأنــواع البيــوت املحميــة مــن حيــث تصميمهــا ومكوناتهــا وتركيبهــا وصيانتهــا، والعمليــات 

ــات املختلفــة باســتخدام  ــل الدفيئ ــة محاصي ــاج، وتحســ¤ نوعي ــادة االنت ــة وأثرهــا يف زي ــة املختلفــة داخــل البيــوت املحمي الزراعي

الوســائل املتطــورة تحــت الظــروف املحميــة. ويف الجــزء العمــيل يقــوم الطالــب àتابعــة العمليــات الزراعيــة داخــل البيــوت املحميــة 

ــوت  ــع البي ــارة مصان ــة اىل زي ــات االخــرى اضاف ــري والتســميد والخدم ــث ال ــن حي ــة م ــزرع يف املزرع ــي ت ــل الت ــف املحاصي ملختل

البالســتيكية للتعــرف عــىل املــواد وطــرق االنشــاء.

10911403 مبادئ تحسين النبات
يتنــاول املســاق املبــادىء الوراثيــة املتعلقــة مبــارشة يف تربيــة النبــات وتحســينه، والطــرق واألســاليب املســتخدمة يف هــذا املجــال، 

وطــرق انتخــاب املحاصيــل ذاتيــة وخلطيــة التلقيــح بهــدف رفــع االنتــاج والوقايــة مــن األمــراض وتحســ¤ النوعيــة، التعــرف عــىل 

الوســائل الحديثــة يف انتخــاب وتحســ¤ النباتــات. ويف الجــزء العمــيل يتــم تدريــب الطالــب عــىل تنفيــذ التــزاوج بــ¤ مختلــف انــواع 

النباتــات والقيــام بعمليــات االنتخــاب ووضــع برامــج التهجــ¤ واالنتخــاب التقليــدي وغــ¿ التقليــدي باســتخدام الهندســة الوراثيــة.
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10911405 المكافحة المتكاملة
يتنــاول املســاق مبــادئ املكافحــة املتكاملــة لآلفــات. املفاهيــم واألســس البيئيــة واالقتصاديــة للمكافحــة، الطــرق والوســائل التــي تتــم 

بهــا: األســاليب الزراعيــة، البيولوجيــة، الرتشــيد يف اســتخدام املبيــدات. فهــم املتغــ¿ات التــي تتحكــم يف تعــداد اآلفــة والطرق الســليمة 

لتقديــر تعدادهــا ووضــع الخطــط املناســبة ملكافحتهــا، وكذلــك دراســة امثلــة واضحــة عــىل املكافحــة املتكاملــة.

10911406 تغذية النبات
يتنــاول املســاق عوامــل çــو النبــات، والعنــارص الغذائيــة للنبــات وعالقتهــا باالنتاجيــة وطــرق اضافتهــا وتوافرهــا للنبــات، العنــارص 

الغذائيــة (نيرتوجــ¤، وفســفور، بوتاســيوم، وكالســيوم، ومغنيســيوم، وكذلــك مختلــف العنــارص النــادرة) واالســمدة العضويــة ودورهــا 

ــيوم،  ــوم، البوتاس ــالح ،الصودي ــه يف الرتبة،األم ــاس الحموض ــرق قي ــاق ط ــاول املس ــيل يتن ــزء العم ــة. ويف الج ــة الرتب ــع خصوب يف رف

النيرتوجــ¤، الفســفور والكالســيوم، واملــادة العضويــة.

10911408 البيولوجيا الجزيئية 
يتنــاول هــذا املســاق مقدمــة يف كيميــاء االحــ¨ض النوويــة واليــاف الكروماتــ¤ وتداخــل االحــ¨ض النووية مــع الربوتينــات والعائالت 

الجينيــة  والعنــارص  املتنقلــة وتنظيــم التغيــ¿ الجينــي وتقنيــات خلــط املــادة الوراثية.

10911410 ندوة في اإلنتاج النباتي والوقاية
يتنــاول املســاق تعــرف الطالــب عــىل مكونــات الورقــة العلميــة واعطــاء الطالــب الفرصــة لجمــع املعلومــات املتكاملــة عــن موضــوع 

ــم  ــن ث ــي، وم ــب علم ــا يف قال ــاالت، ووضعه ــف املج ــات، يف مختل ــط املعلوم ــىل رب ــه ع ــدف تدريب ــه، به ــط بتخصص ــ¤ مرتب مع

التدريــب عــىل االلقــاء واملناقشــة واثبــات الــذات.

10911411 مشروع التخرج في االنتاج النباتي والوقاية
يتنــاول املســاق إعــداد وتنفيــذ مــرشوع تخــرج مــن قبــل الطالــب بــإرشاف أعضــاء هيئــة التدریــس يتنــاول بــه موضوعــا مــن مواضيع 

االنتــاج النبــاû والوقايــة بحيــث يقــوم الطالــب بتنفيــذ هــذا املــرشوع ويقــوم بجمــع النتائــج وكتابتهــا بصــورة علميــة ومــن ثــم 

يقــوم بعــرض نتائجــه ويناقشــها امــام لجنــة يشــكلها الربنامــج

10911412 تدريبات في االنتاج النباتي
 ،ûبهــدف منــح الطالــب الفرصــة لتنميــة مهــارات معينــة يف مجــال االنتــاج النبــا ûيتنــاول املســاق الجانــب العمــيل يف االنتــاج النبــا

والتطبيــق العمــيل لجميــع املعلومــات والخــربات التــي حصــل عليهــا يف علــوم االنتــاج النبــاû مــن حيــث تحضــ¿ االرض، تركيــب 

وتقييــم انظمــة الــري، تحليــل الرتبــة، طــرق الزراعــة ومتابعــة العمليــات الزراعيــة خــالل موســم النمــو، تحضــ¿ الربامــج الســ¨دية 

ملختلــف املحاصيــل، اكثــار النباتــات، تقليــم االشــجار وغ¿هــا مــن املواضيــع هــذا باالضافــة اىل القيــام بجــوالت علميــة اىل خــارج 

الكليــة بهــدف التعــرف عــىل الواقــع الزراعــي وأســاليب وتقنيــات االنتــاج النبــاû يف فلســط¤

10911413 تدريبات في وقاية النبات  
ــة  ــة املختلف ــدات الزراعي ــ¿ ورش املبي ــل وتحض ــىل التعام ــالب ع ــدف الط ــات به ــة النب ــيل يف وقاي ــب العم ــاق الجان ــاول املس يتن

(الحرشيــة، والفطريــة،و العشــبية)، كــ¨ يشــمل التعــرف عــىل االفــات واالمــراض املنــوي رشــها ومكافحتهــا ووضــع برامــج الوقايــة 

ــرش  ــتع¨ل ادوات ال ــىل اس ــرف ع ــك التع ــة وكذل ــب يف املزرع ــا الطال ــل معه ــا ويتعام ــي يزرعه ــل الت ــف املحاصي ــالج ملختل والع

ــور) ــىل الرتكت ــة ع ــة املركب ــور االريض واملرش ــة، املات ــة (الضهري املختلف

10911414  تدريبات في االالت الزراعية
يتنــاول املســاق الجانــب العمــيل يف االالت الزراعيــة بهــدف تدريــب الطلبــة عــىل قيــادة الجــرار الزراعــي وعمليــات الصيانــة اليوميــة 

والبســيطة الخاصــة بالجــرار كذلــك التــدرب عــىل االســتع¨ل الحقــيل لــالالت الزراعيــة املختلفــة وطــرق صيانتهــا ومعايرتهــا.
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10916101 علم الحيوان العام
يتنــاول الجــزء النظــري للمســاق دراســة وظائــف الحيــوان عــىل مســتوى الخليــة واألنســجة واألعضــاء وتعريــف الطالــب بتصنيــف 

الحيــوان وتطــوره وتناســله وتنوعــه وبيئتــه. ويتنــاول الجــزء العمــيل دراســة شــكل ووظيفــة الحيــوان مــن خــالل مالحظــة الحيــوان 

ودراســة  رشائــح وçــاذج محــرضة مســبقا و ترشيــح حيوانــات مختلفــة.ً 

10926211 مبادئ االقتصاد الزراعي
يتنــاول املســاق املبــادىء االقتصاديــه والتــي تشــمل عالقــة مدخــالت االنتــاج فيهــا وعالقــة املدخــالت باملخرجــات. دراســة الــدوال 

االنتاجيــه وقوانــ¤ االنتــاج ودراســة التكاليــف كــ¨ تتعــرض هــذه املــادة اىل مكانــة الزراعــه يف البيــان االقتصــادي والخصائــص التــي 

ــة  ــاء الضــوء عــىل السياســات الزراعي ــع إلق ــة م ــروع االقتصــاد الزراعــي املختلف ــم التطــرق اىل ف ــة، ث ــا العمــل يف الزراع يتســم به

املتبعــه يف بعــض البلــدان العربيــة.

10926226 الزراعة في فلسطين
يتنــاول املســاق تطــور الزراعــة واهميتهــا محليــا، املنــاخ الزراعــي، وعنــارص االنتــاج، واالنتــاج النبــاû يف املناطــق املرويــه واملطريــه، 

واالنتــاج الحيــواª، وتســويق املنتجــات، واملكننــة الزراعيــة، واملؤسســات العاملــه يف الزراعــة، ومشــاكل الزراعــة يف املنطقة، واملشــاريع 

الزراعيــة املتطــوره والحديثــة.

10225202 اإلحصاء الحيوي
ــادئ  ــة، مب ــة، مقاييــس التشــتت و مقاييــس ألنزعــه املركزي ــة والعددي ــات وتنظيمهــا بالطــرق البياني ــاول املســاق وصــف البيان يتن

االحتــ¨الت، املتغــ¿ات العشــوائية والتوزيعــات االحت¨ليــة، توزيــع ذات الحديــن، التوزيــع الطبيعــي، طــرق أخــذ العينــات، توزيعــات 

املعاينــة، االســتدالل اإلحصــاÜ واختبــار الفرضيــات ملجتمــع واحــد ومجتمعــ¤، وتحليــل االرتبــاط واالنحــدار.

10911350 الزراعة العضوية
ــة وإدارة  ــ¿. النشــاط البيولوجــي للرتب ــات واملعاي ــف، واألهــداف، الترشيع ــث التعاري ــن حي ــة م ــة العضوي ــاول املســاق الزراع يتن

الرتبــة. دورة الكربــون و املــواد العضويــة وادارة املتبقيــات. مبــادئ تخطيــط الزراعــة والــدورة الزراعيــة، األســمدة الخــرضاء. ح¨يــة 

ــة واملجتمــع،  ــة. الزراعــة العضوي ــة العضوي ــات واألمــراض. إصــدار الشــهادات وتســويق األغذي ــل: األعشــاب الضــارة واآلف املحاصي

وجــودة األغذيــة والبيئــة.

10911351 علم الغابات
ــة  ــة، والعوامــل البيئي ــة الحرجي ــم البيئ ــه، عل ــج وأهداف ــادىء التحري ــات، ومب ــة للغاب ــة والبيئي ــة االقتصادي ــاول املســاق األهمي يتن

ــة  ــات، وأســس ح¨ي ــاس الغاب ــج، وقي ــة، وطــرق التحري ــات وتنميتهاواملشــاتل الحرجي ــر الغاب ــات، وتطوي وتأث¿هــا عــىل çــو الغاب

ــات. الغاب

10911353 إنتاج محاصيل العلف 
يتنــاول املســاق األهميــة االقتصاديــة والغذائيــة ملحاصيــل األعــالف الخــرضاء، وتاريــخ تطورهــا، ووصفهــا النبــاû، والقيمــة الغذائيــة، 

واالحتياجــات البيئيــة، وأســاليب االنتــاج، وطــرق حفــظ املحاصيــل الخــرضاء، وإنتــاج البــذور واملحاصيــل املال~ــة للزراعــة الجافــة، 

ومكننــة إنتــاج العلــف.

10911355 مواضيع خاصة 
يتنــاول املســاق عــدد مــن املواضيــع يف اإلنتــاج النبــاû والوقايــة وعلــم الرتبــة او العلــوم ذات العالقــة التــي ال تتطــرق لهــا مســاقات 

التخصــص األخــرى.
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10911356 المبيدات الزراعية  
ــه،  ــة، وخاصــة الطــرق الكي¨وي ــات الزراعي ــه، وطــرق مكافحــة اآلف ــدات املختلف ــة واملبي ــات الزراعي ــف االف ــاول املســاق تعري يتن

ــتع¨ل  ــن اس ــة ع ــاكل الناجم ــتع¨لها، واملش ــرق اس ــا وط ــدات، وتركيبه ــواع املبي ــة، وان ــة االقتصادي ــن الناحي ــدات م ــة املبي وأهمي

ــة ــا الجانبي ــدات وارضاره املبي

10911450 إنتاج أشجار فاكهة دائمة الخضرة
ــة، واألزهــار،  ــا للبيئ ــة هــذه األشــجار ومال~ته ــة، ودراســة أهمي ــة الخــرضة يف املنطق ــة دا~ ــاج أشــجار الفاكه ــاول املســاق إنت يتن

واأل^ــار، واألصنــاف، واألصــول املناســبة، الزراعــة الخدمــة الزراعيــة، واختيــار األصنــاف الجديــدة، واالحتياجــات املائيــة مــع الرتكيــز 

ــات، واألســكدنيا وغ¿هــا. ــون، والحمضي عــىل الزيت

10911451 فسيولوجيا بعد الحصاد
يتنــاول املســاق التغــ¿ات التــي تحــدث يف الفاكهــة والخضــار والزهــور بعــد قطفهــا. العوامــل الفيزيائيــة والفســيولوجيه االساســية 

املتبعــة يف القطــف والنقــل والتخزيــن، االحتياجــات الخاصــة بالتخزيــن وطــرق التخزيــن، أنــواع التربيــد واملعامــالت املتبعــة مــن 

الحقــل اىل املخــزن.

10911452 التقانات الحيوية 
يتنــاول املســاق التقنيــات الحديثــة واملتجــددة يف مجــال إنتــاج نباتــات أو حيوانــات محســنة وراثيــاً وذلــك لزيــادة االنتــاج و القيمــة 

الغذائيــة ،ملقاومــة االمــراض كالنباتــات التــي تقــاوم اآلفــات الحرشيــة و لتقليــل اســتخدام االســمدة والكي¨ويــات الزراعيــة . وانتــاج 

النباتــات التــي تعيــش تحــت ظــروف غايــة يف الصعوبــة ” كالصحــراء والبيئــة املالحــة“ 

10911453 إستصالح األراضي 
يتنــاول املســاق االرايض وامليــاه يف فلســط¤، وتصنيــف األرايض الفلســطينية ومســاحة االرايض القابلــة لالســتصالح وأهميتهــا، وعوامــل 

ــة  ــة والقلوي ــة الصودي ــة، وطــرق اســتصالحها، والرتب ــة امللحي ــة، والرتب ــة يف الرتب ــة األرايض، ومصــادر االمــالح الذائب انخفــاض انتاجي

وطــرق اســتصالحها، والرتبــة الغنيــة بالبــورون وطــرق اســتصالحها، وتقييــم صالحيــة ميــاه الــري.

10911454  تربية النحل  
ــل  ــة نح ــل، ودراس ــة النح ــتعملة يف تربي ــل، واألدوات املس ــة النح ــة طبيع ــل، ودراس ــل العس ــادىء نح ــس ومب ــاق أس ــاول املس يتن

العســل مــن حيــث الشــكل والترشيــح، ودراســة املفاصــل مــن حيــث االنشــاء، وأماكــن التغذيــة وتجميعــه، وتربيــة ملــكات النحــل، 

ــة للنحــل والف¿وســات التــي تصيــب نحــل العســل.  ــا النحــل، واألمــراض واالعــداء الحيوي اســتخالص عســل النحــل، وتقســيم خالي

ــة النحــل  ــة النحــل، اســتخالص العســل و تربي ــة عــىل األدوات املســتعملة يف تربي ــب الطلب ــاول الجــزء العمــيل للمســاق تدري يتن

وطــرق الوقايــة مــن االعــداء الحيويــة واالمــراض

10916321  كيمياء حيوية لطلبة الزراعة 
يتناول املساق دراسة املركبات الحيوية يف الخلية، ëثيل الطاقة يف الخلية وكذلك ëثيل الكربوهيدرات، الدهون،  

الربوتينــات وبقيــة العنــارص الغذائيــة يف الخليــة.

10926241 االرشاد الزراعي
يتنــاول املســاق دراســة نشــأة اإلرشــاد الزراعــي وتطــوره، ومعرفــة أهدافــه وفلســفته التــي تؤثــر عــىل فعاليتهــا وتزويــد الطالــب 

àعلومــات تســاعده يف إعــداد الربامــج اإلرشــادية وتقييمهــا ثــم يتعــرض إىل اإلرشــاد الزراعــي يف الضفــة والقطــاع تاريخــه، وأهدافــه 

ووظائفــه، ووضعــه الحــايل، والطــرق إىل زيــادة نجاعتــه.
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10926322 التسويق الزراعي
يتنــاول املســاق النشــاطات املتعلقــة بنقــل ملكيــة الســلعة مــن املنتــج إىل املســتهلك، وبالتــايل تعريــف الطلبــة إىل جميــع الجهــود 

املبذولــة يف نقــل الســلعة الزراعيــة وتخزينهــا وتعبئتهــا. وكذلــك الخدمــات التســويقية األخــرى مــن ëويــل وبيــع ورشاء، ودراســة 

األســواق الزراعيــة يف الضفــة والقطــاع والوســطاء، وإلقــاء الضــوء عــىل التكاليــف التســويقية والكفــاءة التســويقية وأغــراض التســويق 

الزراعــي النهائيــة.

أعضاء الهيئة التدريسية:

الجامعة التي تخرج منهاالرتبةاسم عضو هيئة التدريس

جامعة باريس، باريس، فرنسا، 1991استاذ يعقوب بطة

جامعة الينوي، الينوي، امريكا، 1989استاذ مشاركحسان ابو قاعود

الجامعة االردنية، ع¨ن، االردن، 2010استاذ مساعدهبة الفارس

جامعة قرطبة، قرطبة، اسبانبا، 2005استاذ مساعدمنقذ اشتية

جامعة نيو مكسيكو، املكسيك، امريكا، 1985استاذ مساعدعزام طبيلة

الجامعة االردنية، ع¨ن، االردن، 1994مدرسفيصل رشيم
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دائرة االنتاج الحيواني وصحة الحيوان
الخطة الدراسية

 رؤية الدائرة: 
ــز يف مجــال  ــم جامعــي متمي ــة املشــرتكة ألقســام الجامعــة حيــث يســعى الربنامــج لتوفــ¿ تعلي ــة الربنامــج هــي جــزء مــن الرؤي رؤي

اإلنتــاج الحيــواª خدمــة للقطــاع الزراعــي يف فلســط¤ والوطــن العــر? ويســعى الربنامــج للحصــول عــىل ســمعة دوليــة طيبــة وان يكــون 

احــد األقســام الرائــدة يف املنطقــة يف مجــال التعليــم والبحــث العلمــي .

رسالة الدائرة وعالقتها مع رسالة الكلية والمؤسسة :
رســالة الربنامــج جــزء مــن الرســالة املشــرتكة ألقســام الجامعــة حيــث يســعى الربنامــج لســد حاجــات الســوق املحــيل والعــر? بتوفــ¿ 

ــم والبحــث  ــة التعلي ــع كفاي ــدف إىل رف ــزة ويه ــة املتمي ــة العلمي ــة واملعرف ــارات الفردي ــ¤ واملدرســ¤ وإكســابهم امله املتخصصــ¤ املؤهل

. Üــة  واألمــن الغــذا ــة الزراعي العلمــي يف املجــال الزراعــي الحيــواª واإلســهام يف تحقيــق التنمي

األهداف العامة والخاصة للدائرة:
1 . .ªخدمة املجتمع املحيل وسد احتياجاته من الكفايات واملتخصص¤ يف مجال اإلنتاج الحيوا

2 .. Üاإلسهام يف التنمية الزراعية وتحقيق األمن الغذا

3 .. ªتنشيط البحث العلمي يف مجال اإلنتاج الحيوا

تطوير التعليم الزراعي .. 4

المخرجات التعليمية المنشودة للبرنامج :
 أ- املعرفة والفهم: 

. ªاإلملام بالعلوم املتعلقة باإلنتاج الحيوا     

 ب- املهارات الذهنية (اإلدراكية):

     املعرفة بواقع القطاع الزراعي الحيواª واملشاكل التي تواجهه واملشاركة يف وضع حلول مناسبة 

ت- املهارات العملية :

   -  اإلملام بطرق تربية حيوانات املزرعة ورعايتها وإدارتها .

   -  فهم أسس البحث العلمي ومعرفتها.

ث- املهارات املنقولة: 

     - املعرفة باللغات والقدرة عىل التواصل مع العامل¤ يف مجال الÀوة الحيوانية وتقديم اإلرشاد واالستشارات الفنية لهم .

ج- مهارات االتصال، وتقنية املعلومات : 

     القدرة عىل استخدام التكنولوجيا املتعلقة بالÀوة الحيوانية ونقلها واستخدام الحاسوب .

ح- املهارات السلوكية واألخالقية: 

     - أن يتمتع الخريج بقدرة عىل تحمل املسؤوليات املهنية واألخالقية والقدرة عىل العمل الج¨عي.

     - يظهر روح االنت¨ء للوطن واألرض والقدرة عىل تعزيز ارتباط املزارع وثباته عىل أرضه .
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تتكون الخطة من ١٤٠ ساعة معتمدة موزعة كما يلي:

الساعات المعتمدةنوع المساقالرقم*
18متطلبات الجامعة 1
24متطلبات العلوم الطبيعية2
3مساقات حره3
4

متطلبات التخصص (95 ساعة)
79إجباري تخصص

16إختياري تخصص
140  املجموع

أوًال: متطلبات الجامعة: ١٨ ساعة معتمدة كما يلي:
المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المساقرقم المساق

10032100Ô3انجليزي استدرا
-3ثقافة اسالمية11000101
-3لغة عربية11000102
| يحدد3لغة انجليزية110001031
-3دراسات فلسطينية11000105
-1خدمة مجتمع11000108
-1مهارات القيادة واالتصال11000117
-1مقدمة يف علم الحاسوب11000127
311000103لغة انجليزية110003222

ثانيا: متطلبات التخصص (٩٥ ساعة معتمدة) موزعة على النحو التالي
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

10916424  م.س. 1 10916424 أو متزامن                0أمراض الدواجن عميل 10916425
10916426 ª1تطبيقات الحاسوب يف اإلنتاج الحيوا                 
10916204  م.س. 1                 2أمراض الدواجن 10916424
10916428 ª1ندوة يف اإلنتاج الحيوا                 
10911206  م.س. 1                 2بيوتكنولوجيا الحيوان 10916427
10916206  م.س. 1                 3تربية وتحس¤ سالالت 10916423
10916310  م.س. 1                 2تغذية املجرتات 10916422
10223233  م.س. 1  10231237  م.س. 2               3كيمياء حيوية لطلبة الزراعة 10916321
10916204  م.س. 1                 2إدارة مزارع الدواجن 10916430
10916318  م.س. 1 10916318 أو متزامن                0صحة وأمراض الحيوان عميل 10916319
                 2الزراعة يف فلسط¤ 10926226
10916203  م.س. 1                 3صحة وأمراض الحيوان 10916318
10225202  م.س. 1                 2مناهج البحث العلمي 10916317
10916203  م.س. 1                 2إدارة مزارع الحيوان 10916320
                 2تدريبات يف اإلنتاج الحيواª- أالغنام و املاعز 10916432
                 2تدريبات يف اإلنتاج الحيواª- الدواجن 10916433
                 2تدريبات يف اإلنتاج الحيواª-أعالف و تغذية الحيوان 10916434
                 2تدريبات يف اإلنتاج الحيواª- صحة الحيوان 10916435
10211103  م.س. 1                 3مبادئ االقتصاد الزراعي 10926211
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
                 3الرياضيات العامة لطلبة الزراعة 10211103
10231101  م.س. 1                 3كيمياء عامة 2 10231102
10231102  م.س. 1 10231102 أو متزامن 10231107  م.س. 2               1 كيمياء عامة عميل 2 10231108
10231102  م.س. 1  10231108  م.س. 2               3كيمياء تحليلية 10231211
10231211  م.س. 1 10231211 أو متزامن 10231108  م.س. 2               1كيمياء تحليلية عميل 10231215
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10916308  م.س. 1  10916206  م.س. 2               2انتاج حيوانات اللحم 10916429
10916315  م.س. 1 10916315 أو متزامن                0فسيولوجيا التناسل والتلقيح الصناعي عميل 10916316
                 1مرشوع التخرج 10916436
10916203  م.س. 1                 3إنتاج األغنام واملاعز 10916206
10911212  م.س. 1 10911212 أو متزامن                0علم األحياء الدقيقة عميل 10911213
10916101  م.س. 1  10911101  م.س. 2               3علم األحياء الدقيقة 10911212
10911206  م.س. 1 10911206 أو متزامن                0علم الوراثة عميل 10911207
10225202  م.س. 1                 4علم الوراثة 10911206
                 4علم النبات العام 10911101
10911101  م.س. 1 10911101 أو متزامن                0علم النبات العام عميل 10911102
                 4علم الحيوان العام 10916101
                 3كيمياء عامه 1 10231101
10916101  م.س. 1 10916101 أو متزامن                0علم الحيوان العام عميل 10916102
                 3فيزياء عامه لطلبة الزراعة 10221109
10916203 ª10916101  م.س. 1                 3مبادئ االنتاج الحيوا
10916204  م.س. 1 10916204 أو متزامن                0إنتاج الدواجن عميل 10916205
                 2تدريبات يف اإلنتاج الحيواª- أبقار الحليب 10916431
10916313  م.س. 1 10916313 أو متزامن                0فسيولوجيا الحيوان عميل 10916314
10916203  م.س. 1                 3فسيولوجيا الحيوان 10916313
10916310  م.س. 1                 2تغذية الدواجن 10916312
10916310  م.س. 1 10916310 أو متزامن                0أعالف وتغذية الحيوان عميل 10916311
10916203  م.س. 1                 3 إنتاج الدواجن 10916204
10916313  م.س. 1                 3فسيولوجيا التناسل والتلقيح الصناعي 10916315
10916206  م.س. 1 10916206 أو متزامن                0إنتاج األغنام واملاعز عميل 10916207
10223102  م.س. 1                 3كيمياء عضوية 10223233
10221103  م.س. 1                 3اإلحصاء الحيوي 10225202
10916308  م.س. 1 10916308 أو متزامن                0إنتاج أبقار الحليب عميل 10916309
10916203  م.س. 1                 3إنتاج أبقار الحليب 10916308
10916203  م.س. 1                 3أعالف وتغذية الحيوان 10916310
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ثالثا: متطلبات التخصص االختيارية ١٦ ساعات معتمدة يختارها الطالب من المواد التالية 
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

                 1كيمياء حيوية لطلبة الزراعة عميل 10916322
10921310  م.س. 1 10921310 أو متزامن                0تصنيع األلبان عميل 10921311
10911101  م.س. 1                 3إنتاج محاصيل العلف 10911353
10926211  م.س. 1                 3اإلرشاد الزراعي 10926241
10911353  م.س. 1 10911353 أو متزامن                0إنتاج محاصيل العلف عميل 10911354
10916352  م.س. 1 10916352 أو متزامن                0تربية األس¨ك عميل 10916353
10916203  م.س. 1                 2اإلنتاج الحيواª العضوي 10916351
10916350 ª10916204  م.س. 1  10916206  م.س. 2               3مواضيع خاصة يف االنتاج الحيوا
10926211  م.س. 1                 3التسويق الزراعي 10926322
10911212  م.س. 1                 3تصنيع األلبان 10921310
10916203  م.س. 1                 3تربية االس¨ك 10916352
10916308  م.س. 1  10916206  م.س. 2               2سلوك الحيوان 10916354
10911454  م.س. 1 10911454 أو متزامن                3تربية النحل عميل 10911455
10916203  م.س. 1                 3منشآت زراعية حيوانية 10916455
10916318  م.س. 1                 3علم الطفيليات 10916456
10921308  م.س. 1 10921308 أو متزامن                0تكنولوجيا و تصنيع اللحوم عميل 10921309
10921202  م.س. 1                 3تكنولوجيا و تصنيع اللحوم 10921308
10916101  م.س. 1                 0تربية النحل 10911454
10916456  م.س. 1 10916456 أو متزامن                0علم الطفيليات عميل 10916457

ثالثا: مساقات حره: ٣ ساعات معتمدة
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وصف المساقات
10911101  علم النبات العام

ــة، تركيــب النبــات ترشيــح و وظيفــة أعضــاء النبــات ( الجــذر، الســاق،  ــة النباتيــة واألنســجة النباتي ــاول املســاق دراســة الخلي يتن

ــة النبــات . ــة النبــات ونقــل الغــذاء، تصنيــف النبــات وبيئ الورقــة،  الزهــرة، الثمــرة والبــذرة) النبــات والطاقــة، تغذي

10911206 علم الوراثة
ــاء  ــك الق ــة تضاعفــه وكذل ــووي وكيفي ــب الحمــض الن ــة، تركي ــات الحي ــوارث الصفــات يف الكائن ــاديء ت ــاول املســاق دراســة مب يتن

ــة وإســتخدامها يف الزراعــة. ــة العمــل، الهنســة الوراثي ــث الرتكيــب وطــرق االنتقــال و آلي ــات مــن حي الضــوء عــىل الجين

10911212 علم االحياء الدقيقة 
مقدمــة علميــة ألساســيات علــم األحيــاء الدقيقــة الزراعيــة. ملحــة تاريخيــة لعلــم األحيــاء الدقيقــة، تقســي¨ت األحيــاء  الدقيقــة، 

تقنياتهــا. وســائل دراســة األحيــاء الدقيقــة. دراســة أقســام الكائنــات الحيــة الدقيقــة باختصــار مــع الرتكيــز عــىل  الفطريــات والبكت¿يا 

والديــدان الثعبانيــة والف¿وســات مــن ناحيــة الرتكيــب الفســيولوجي والتغذيــة والتكاثــر. دراســة  تطبيقــات علــم األحيــاء الدقيقــة يف 

مجــاالت الرتبــة، األغذيــة، األلبــان، امليــاه، األمــراض النباتيــة، املجــال الصحــي.

10911353  إنتاج محاصيل العلف
يتنــاول املســاق األهميــة االقتصاديــة والغذائيــة ملحاصيــل األعــالف الخــرضاء، وتاريــخ تطورهــا، ووصفهــا النبــاû، والقيمــة الغذائيــة، 

واالحتياجــات البيئيــة، وأســاليب االنتــاج، وطــرق حفــظ املحاصيــل الخــرضاء، وإنتــاج البــذور واملحاصيــل املال~ــة للزراعــة الجافــة، 

ومكننــة إنتــاج العلــف.

10911454  تربية النحل  
ــل  ــة نح ــل، ودراس ــة النح ــتعملة يف تربي ــل، واألدوات املس ــة النح ــة طبيع ــل، ودراس ــل العس ــادىء نح ــس ومب ــاق أس ــاول املس يتن

العســل مــن حيــث الشــكل والترشيــح، ودراســة املفاصــل مــن حيــث االنشــاء، وأماكــن التغذيــة وتجميعــه، وتربيــة ملــكات النحــل، 

ــا النحــل، واألمــراض واالعــداء الحيويــة للنحــل والف¿وســات التــي تصيــب نحــل العســل. اســتخالص عســل النحــل، وتقســيم خالي

10916101 علم الحيوان العام
يتنــاول الجــزء النظــري للمســاق دراســة وظائــف الحيــوان عــىل مســتوى الخليــة واألنســجة واألعضــاء وتعريــف الطالــب بتصنيــف 

الحيــوان وتطــوره وتناســله وتنوعــه وبيئتــه. ويتنــاول الجــزء العمــيل دراســة شــكل ووظيفــة الحيــوان مــن خــالل مالحظــة الحيــوان 

ودراســة  رشائــح وçــاذج محــرضة مســبقا و ترشيــح حيوانــات مختلفــة.ً 

10916203 مبادئ اإلنتاج الحيواني
ــار  ــواع وســالالت األبق ــض، أن ــب ، بي ــات املزرعــة، لحــوم ، حلي ــواª، منتجــات حيوان ــاج الحي ــاول املســاق االســس العامــة لالنت يتن

واألغنــام والدواجــن، العمليــات الفســيولوجية املتعلقــة بالتناســل، إنتــاج الحليــب، الهضــم يف حيوانــات املزرعــة تأقلــم الحيوانــات 

عــىل الظــروف البيئيــة وطــرق تغذيــة ورعايــة حيوانــات املزرعــة.

10916204  إنتاج الدواجن
يتنــاول املســاق صناعــة الدواجــن يف فلســط¤، الســالالت وطــرق الرتبيــة واالنتــاج ، الجهــاز الهضمــي ، الجهــاز التناســيل، الحضانــة 

والتفريــخ، و اساســيات تغذيــة الدواجــن وطــرق التغذيــة والرعايــة وإدارة املزارع،وتســويق منتجــات الدواجــن. أمــا الجــزء العمــيل 

فيتنــاول عــدد مــن التطبيقــات العمليــة الهامــة يف انتــاج الدواجــن.
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10916206  إنتاج األغنام و الماعز
يتنــاول املســاق األهميــة االقتصاديــة لألغنــام واملاعــز، الســالالت املحليــة والعامليــة، إنشــاء املزرعــة و تدريــج القطيــع، الرتبيــة يف 

تســم¤  املراعي الطبيعية والرتبية املكثفة، التناسل، رعاية وتغذية األمهات أثناء الحمل و بعد الوالدة، تغذية و 

ــام واملاعــز. ــاج االغن ــة يف انت ــة ذات االهمي ــاول عــدد مــن التطبيقــات العملي ــورا<. أمــا الجــزء العمــيل فيتن ــد، طــرق التحســ¤ ال املوالي

10916308  إنتاج أبقار الحليب
يتناول املساق األهمية االقتصادية للحليب ومنتجاته، أبقار الحليب األصيلة وثنائية الغرض، خصائص çوذج حيوان  

الحليــب، دراســة منحنــى االنتــاج للفــرتات املختلفــة بعــد الــوالدة (منحنــى انتــاج الحليــب)، العوامــل املؤثــرة عــىل إنتــاج الحليــب 

ومكوناتــه، إدارة الســجالت، االنتخــاب يف أبقــار الحليــب، إنشــاء وإدارة ورعايــة قطعــان أبقارالحليــب. أمــا الجــزء العمــيل فيتنــاول 

ــاج أالبقــار. عــدد مــن التطبيقــات العمليــة ذات االهميــة يف انت

10916310  أعالف وتغذية الحيوان
ــة،  ــة، الطاق ــررات الغذائي ــذاÜ، املق ــل الغ ــم والتمثي ــالف، الهض ــواع األع ــ¨وي وأن ــب الكي ــاق الرتكي ــري للمس ــزء النظ ــاول الج يتن

ــا الجــزء العمــيل  ــا. أم ــف وطــرق تقييمه ــز خلطــات العل ــة، تجهي ــة املختلف ــا، طــرق التغذي ــادن وأهميته ــاف،  املع ــ¤، األلي الربوت

ــا. ــالف و تحليله ــم االع ــارب يف تقيي ــات و تج ــاول جلس فيتن

10916312  تغذية الدواجن
يتنــاول املســاق دراســة عمليــات الهضــم واالمتصــاص والتمثيــل لكافــة املكونــات الغذائيــة، االحتياجــات الغذائيــة حســب حــاالت 

النمو واإلنتاج، آثار النقص الغذاÜ للعنارص الغذائية، تحض¿ العالئق للدواجن باستخدام املواد الخام املختلفة  

ــة. ــن املزرع ــة لدواج ــة املختلف ــم التغذي ــة نظ ــك دراس وكذل

10916313  فسيولوجيا الحيوان
تتنــاول املــادة النظريــة للمســاق دراســة فســيولوجيا أجهــزة جســم  الحيــوان  املختلفة:الهضمــي و التنفــيس و التناســيل و الجهــاز 

البــويل والكلــوي والغــدد الصــ¨ء، والتنظيــم العصبــي والهرمــوª واملــورد الدمــوي لهــذه األجهــزة والعالقــات الفســيولوجية بينهــا. أمــا 

الجــزء العمــيل فيتنــاول جلســات و تجــارب تتعلــق بوظائــف أعضــاء الجســم.

10916315  فسيولوجيا التناسل والتلقيح الصناعي
تتنــاول املــادة النظريــة للمســاق دراســة وظائــف الجهــاز التناســيل لحيوانــات املزرعــة، الغــدد الصــ¨ء والهرمونــات التــي تخــص 

التناســل، الــدورات التناســلية ملختلــف حيوانــات املزرعــة، طــرق التحكــم وتنظيــم فــرتات الشــياع وطــرق رفــع الكفــاءة التناســلية 

ــات  ــة حيوان ــه يف كاف ــي وتقنيات ــح الصناع ــرق التلقي ــه، وط ــة حفظ ــه وكيفي ــه، وتخفيف ــوي وفحص ــائل املن ــع الس ــان، جم للقطع

ــة. ــادة النظري ــع امل ــق àواضي ــاول جلســات و تجــارب تتعل ــيل فيتن ــا الجــزء العم املزرعة. أم

10916317 مناهج البحث العلمي
يتناول هذا املساق املفاهيم األساسية للبحث العلمي وأدواته ومنهجيته و كتابة البحث العلمي.

10916318  صحة وأمراض الحيوان
يتناول املساق عالمات الصحة واملرض، تأث¿ البيئة، وصف األمراض املنترشة يف املنطقة، أعراض املرض، طرق  

ــن.  ــ¿ الدواج ــة غ ــات املزرع ــب حيوان ــي تصي ــة الت ــية والطفيلي ــة، الف¿وس ــراض البكت¿ي ــن األم ــة م ــة والوقاي ــخيص، املعالج التش

ــة البيطريــة وتركيبهــا و التفاعــالت بينهــا و حســاب الجرعــات الدوائية.امــا الجــزء العمــيل  يتطــرق املســاق كذلــك لدراســة االدوي

ــة. ــات مختلف ــراض حيوان ــاهدات ام ــص و مش ــات فح ــاول عملي فيتن
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10916320  إدارة مزارع الحيوان
يتنــاول الســاق مواضيــع مختــارة حــول إنشــاء مــزارع الحيــوان، أنظمــة تربيــة وادارة حيوانــات املزرعــة مــن  أبقــار واغنــام وماعــز، 

حفــظ الســجالت و تســويق منتجاتهــا مــن لحــوم والبــان وغ¿هــا .

10916321  كيمياء حيوية لطلبة الزراعة 
يتناول املساق دراسة املركبات الحيوية يف الخلية، ëثيل الطاقة يف الخلية وكذلك ëثيل الكربوهيدرات، الدهون،  

الربوتينــات وبقيــة العنــارص الغذائيــة يف الخليــة.

10916322  كيمياء حيوية لطلبة الزراعة عملي 
يتنــاول املســاق دراســة تجــارب عمليــة تشــمل التعــرف عــىل الربوتينــات و الدهــون و الســكاكر و الفيتامينــات و ذللــك باســتع¨ل 

طــرق الكروماتوغرافيــا و العايــرة االنزÎيــة و تأثــ¿ العوامــل املختلفــة عــىل النشــاط االنزÎــي.

10916350  مواضيع خاصة في االنتاج الحيواني
يتناول املساق واحد او اكÀ من املواضيع العلمية واملختارة يف اإلنتاج الحيواª والتي ال تتطرق لها مواد التخصص األخرى.

10916352  اإلنتاج الحيواني العضوي
يتنــاول املســاق نبــذة عــن الزراعــة العضويــة يف مجــال اإلنتــاج الحيــواª و معايــ¿ الزراعــة العضويــة و أنظمتها،أهميــة الزراعــة العضويــة، 

طــرق تربيــة الحيوانــات التــي تتناســب مــع هــذه النظــم و قضايــا الرفــق بالحيــوان، و دراســة أســواق منتجــات الحيوانــات العضويــة.

10916353  تربية األسماك
يتنــاول املســاق أهميــة تنميــة الــÀوة الســمكية يف فلســط¤، أنــواع األســ¨ك وخصائصهــا، أســس االســتزراع الســم=، أســس ورعايــة 

األســ¨ك، أســس التغذيــة، أســس الرتبيــة والتحســ¤ والتفريــخ، صفــات املــاء وعالقتــه بإنتــاج األســ¨ك، صيــد األســ¨ك وطــرق حفظهــا.

10916354 سلوك الحيوان
 يتنــاول املســاق موجــز للعوامــل الحيويــة ذات العالقــة بســلوك الحيــوان، ســلوكيات حيوانــات املزرعــة، التغذيــة ، املســكن والبيئــة 

املحيطــة، األمــراض التغذويــة ذات العالقــة بالســلوكيات املختلفــة وتأث¿هــا عــىل إنتــاج حيوانــات املزرعــة.

10916422  تغذية المجترات 
يتنــاول املســاق دراســة فســيولوجيا الهضــم واالمتصــاص يف املجــرتات، التخمــر الالهــواÜ يف الكــرش وعمليــات التمثيــل، ëثيــل   

 Üــذا ــص الغ ــار النق ــة للمجــرتات، آث ــة املجــرتات، االحتياجــات الغذائي ــارة، األعــالف املســتخدمة يف تغذي ــة الطي األحــ¨ض الدهني

ــة. ــة املختلف ــم التغذي ــة ونظ ــات العلفي ــ¿ الخلط ــة، تحض ــارص الغذائي للعن

10916423  تربية وتحسين سالالت
ــن  ــة التباي ــة، تجزئ ــة املختلف ــ¿ات الجيني ــ¿غ، التأث ــرة فيه،قاعــدة هــاردي - واينب ــل املؤث ــي والعوام ــاول املســاق التكــرار الجين يتن

املظهــري إىل مكوناتــه الوراثيــة وغــ¿ الوراثية،مفهــوم القيمــة الوراثيــة و القيمــة الرتبويــة، املعــا| الوراثيــة  للعشــائر، تقديــر القيــم 

الرتبويــة للحيوانــات، االنتخــاب وطرقــه وحســاب التحســ¤ الــورا< املتوقــع، طــرق التــزاوج املختلفــة، الرتبيــة الداخليــة وتأث¿اتهــا، 

الرتبيــة الخارجيــة والتهجــ¤ و برامــج التحســ¤ الــورا< لحيوانــات املزرعــة املختلفــة.

10916424 أمراض الدواجن
يتنــاول املســاق أهــم إمــراض الدواجــن، الســيطرة والعــالج لألمــراض الف¿وســية و البكت¿يــة و الطفيليــات الداخليــة و الخارجيــة، و 

اإلدارة الصحيــة ملــزارع الدواجــن. يتطــرق املســق كذلــك لدراســة االدويــة البيطريــة املســتخدمة يف عــالج امــراض الدواجــن وتركيبهــا 

و التفاعــالت بينهــا وحســاب الجرعــات الدوائيــة. أمــا الجــزء العمــيل فيتنــاول مشــاهدات للتعــرف عــىل أمــراض الدواجــن,
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10916426  تطبيقات الحاسوب في اإلنتاج الحيواني
يتنــاول املســاق اســتخدام الشــبكة العنكبوتيــة و برامــج الحاســوب املتخصصــة يف مجــال اإلنتــاج الحيــواª كتحضــ¿ خلطــات األعــالف 

و إدارة الســجالت وتحليــل البيانــات.

10916427  بيوتكنولوجيا الحيوان
ــا وأهميتهــا  ــة وراثي ــات املعدل ــاج الكائن ــواª، االستنســاخ وإنت ــاج الحي ــة يف مجــال االنت ــاول املســاق تطبيقــات الهندســة الوراثي يتن

يف املجــال العالجــي وتحســ¤ االنتاج,التقنيــات الحديثــة الكتشــاف الجينــات املؤثــرة يف الصفــات اإلنتاجيــة واألمــراض، كــ¨ يتطــرق 

املســاق للجوانــب األخالقيــة ونظــرة املجتمعــات لهــذه التطبيقــات ومــدى ســالمة اســتهالك اللحــوم و األغذيــة املعدلــة وراثيــا. 

10916428  ندوة في اإلنتاج الحيواني
ــة  ــط بدراســته و تقدÎــه أمــام جمهــور مــن املســتمع¤ بهــدف تنمي ــاول املســاق جمــع معلومــات عــن موضــوع معــ¤ مرتب يتن

ــب ــدى الطال ــاء واملناقشــة ل ــارات اإللق مه

10916429  إنتاج حيوانات اللحم
يتنــاول املســاق الســالالت املتخصصــة يف انتــاج اللحــم خاصــة األبقــار و أنظمــة االنتــاج و طــرق التســم¤، أهميــة إنتــاج اللحــم عــىل 

املســتوى املحــىل و العاملــي ، كــ¨ يغطــي املســاق مواصفــات الذبيحــة الجيــدة والعوامــل املؤثــرة عــىل جــودة الذبيحــة وكذالــك 

طــرق التحســ¤ الــورا< لحيوانــات اللحــم.

10916430  إدارة مزارع الدواجن
يتنــاول املســاق مواضيــع مختــارة حــول إنشــاء مــزارع الدواجــن ، أنظمــة تربيــة وادارة الدواجــن خاصــة الدجــاج الالحــم والبيــاض 

والحبــش ،وحفــظ الســجالت وادارة تصنيــع و تســويق منتجاتهــا.

10916431  تدريبات في اإلنتاج الحيواني-أبقار الحليب
يتيــح املســاق فرصــة الكتســاب الخــربة العمليــة عــن طريــق تطبيــق مــا تعلمــه يف املســاقات الســابقة عــىل ارض  الواقــع يف مــزارع 

الكليــة أو خارجهــا ويشــمل ذلــك القيــام باألعــ¨ل اليوميــة ملزرعــة أبقــار الحليــب مــن رعايــة و ادارة  للســجالت و يســلم الطلبــة 

تقاريــر باألعــ¨ل التــي Îارســونها.

10916432  تدريبات في اإلنتاج الحيواني-أالغنام و الماعز
يتيح املساق فرصة الكتساب الخربة العملية عن طريق تطبيق ما تعلمه الطالب يف املساقات السابقة عىل ارض  

الواقــع يف مــزارع الكليــة أو خارجهــا ويشــمل ذلــك القيــام باألعــ¨ل اليوميــة ملزرعــة أالغنــام و املاعــز مــن رعايــة و ادارة للســجالت 

ــي Îارســونها. ــر باألعــ¨ل الت ــة تقاري و يســلم الطلب

10916433  تدريبات في اإلنتاج الحيواني-الدواجن
يتيح املساق فرصة الكتساب الخربة العملية عن طريق تطبيق ما تعلمه الطالب يف املساقات السابقة عىل ارض  

الواقــع يف مــزارع الكليــة أو خارجهــا ويشــمل ذلــك القيــام باألعــ¨ل اليوميــة ملزرعــة دجــاج البيــض و دجــاج اللحــم مــن رعايــة و 

الطلبــة تقاريــر باألعــ¨ل التــي Îارســونها. اداره للسجالت و يسلم  

10916434  تدريبات في اإلنتاج الحيواني- أعالف و تغذية الحيوان
يتيح املساق فرصة الكتساب الخربة العملية عن طريق تطبيق ما تعلمه الطالب يف املساقات السابقة عىل ارض  

الواقــع يف مــزارع الكليــة أو خارجهــا ويشــمل ذلــك القيــام بتحضــ¿ و تركيــب اعــالف االبقــار و االغنــام و الدواجــن و كذلــك التعــرف 

ــا ــة املــوايش والدواجــن àختلــف اتواعه عــىل نظــم تغذي
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10916435  تدريبات في اإلنتاج الحيواني- صحة الحيوان
يتيح املساق فرصة الكتساب الخربة العملية عن طريق تطبيق ما تعلمه الطلب يف املساقات السابقة عىل ارض  

الواقــع يف مــزارع الكليــة ومتابعــة تشــخيص االمــراض و الوقايــة منهــا و اجــراء العــالج املالئــم 

10916436 مشروع تخرج
Îكــن هــذا املســاق الطالــب مــن اختيــار موضــوع يف احــدي مجــاالت االنتــاج الحيــواª و يكتــب خطــة مــرشوع تناقــش مــع مدرســه 

و يقــوم بتنفيــذ الــرشوع عمليــا و يكتــب و يناقــش هــذا الــرشوع مــن قبــل لجنــة يشــكلها القســم

10916455  منشآت زراعية حيوانية
يتنــاول املســاق تأثــ¿ات البيئــة عــىل الحيوانــات، األبنيــة والحظائــر الخاصــة بحيوانات املزرعــة ورشوط كل منهــا، واملنشــآت واألدوات 

الالزمــة لرتبيــة حيوانــات املزرعــة وإدارتهــا مــن محالــب ومعالــف ومشــارب وأدوات تعقيم وغ¿هــا مــن اآلالت واألدوات.

10916456 علم الطفيليات
يتنــاول املســاق أنــواع الطفيليــات، عالقــة الطفيليــات بالتغذيــة، األمــراض الطفيليــة، األعــراض املرضيــة والترشيحيــة لهــذه األمــراض 

باإلضافــة إىل طــرق الوقايــة واملعالجــة و طــرق الفحــص أملخــربي. أمــا الجــزء العمــيل فيتنــاول دراســة عينــات طفيليــات و مشــاهدات 

متعلقــة باصابــات الطفيليــات.

10921308 تكنولوجيا و تصنع اللحوم
يتنــاول املســاق تركيــب ومكونــات اللحــوم املختلفــة. التغــ¿ات الكيميائيــة والفيزيائيــة التــي تحصــل بعــد الذبــح والعوامــل املؤثــرة 

فيهــا. تلــف اللحــوم وطــرق الوقايــة منــه وطــرق تصنيــع اللحــوم واالدوات واملعــدات املســتخدمة فيهــا. 

10921310 تصنيع األلبان
يتنــاول املســاق مكونــات الحليــب املختلفــة والخــواص الفيزيائيــة والكي¨ويــة لــكل منهــا، دراســة البادئــات البكت¿يــة واســتع¨لها 

يف تصنيــع منتجــات االلبــان، تصنيــع الحليــب الســائل، اللــ; الرايــب، اللبنــة االجبــان ومنتجــات الحليــب األخــرى ويشــمل الجــزء 

العمــيل تطبيــق ملــا ســبق ذكــره.

10926211 مبادئ االقتصاد الزراعي
يتنــاول املســاق املبــادىء االقتصاديــه والتــي تشــمل عالقــة مدخــالت االنتــاج فيهــا وعالقــة املدخــالت باملخرجــات. دراســة الــدوال 

االنتاجيــه وقوانــ¤ االنتــاج ودراســة التكاليــف كــ¨ تتعــرض هــذه املــادة اىل مكانــة الزراعــه يف البيــان االقتصــادي والخصائــص التــي 

ــة  ــاء الضــوء عــىل السياســات الزراعي ــع إلق ــة م ــروع االقتصــاد الزراعــي املختلف ــم التطــرق اىل ف ــة، ث ــا العمــل يف الزراع يتســم به

املتبعــه يف بعــض البلــدان العربيــة.

10926226 الزراعة في فلسطين
يتنــاول املســاق تطــور الزراعــة واهميتهــا محليــا، املنــاخ الزراعــي، وعنــارص االنتــاج، واالنتــاج النبــاû يف املناطــق املرويــه واملطريــه، 

واالنتــاج الحيــواª، وتســويق املنتجــات، واملكننــة الزراعيــة، واملؤسســات العاملــه يف الزراعــة، ومشــاكل الزراعــة يف املنطقة، واملشــاريع 

الزراعيــة املتطــوره والحديثــة.96241 اإلرشــاد الزراعــي 

10926241 االرشاد الزراعي
دراســة نشــأة اإلرشــاد الزراعــي وتطــوره، ومعرفــة أهدافــه وفلســفته التــي تؤثــر عــىل فعاليتهــا وتزويــد الطالــب àعلومــات تســاعده 

يف إعــداد الربامــج اإلرشــادية وتقييمهــا ثــم يتعــرض إىل اإلرشــاد الزراعــي يف الضفــة والقطــاع تاريخــه، وأهدافــه ووظائفــه، ووضعــه 

الحــايل، والطــرق إىل زيــادة نجاعتــه.
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10926322 التسويق الزراعي
النشــاطات املتعلقــة بنقــل ملكيــة الســلعة مــن املنتــج إىل املســتهلك، وبالتــايل تعريــف الطلبــة إىل جميــع الجهــود املبذولــة يف نقــل 

الســلعة الزراعيــة وتخزينهــا وتعبئتهــا. وكذلــك الخدمــات التســويقية األخــرى مــن ëويــل وبيــع ورشاء، ودراســة األســواق الزراعيــة يف 

الضفــة والقطــاع والوســطاء، وإلقــاء الضــوء عــىل التكاليــف التســويقية والكفــاءة التســويقية وأغــراض التســويق الزراعــي النهائيــة.

أعضاء الهيئة التدريسية

الجامعة التي تخرج فيهاالرتبة العلمية        االسم

جامعة والية كولورادو / الواليات املتحدةأستاذا.د ج¨ل أبو عمر

جامعة والية كارولينا / الواليات املتحدةأستاذ مساعدد جهاد عبدا لله

جامعة والية تنيس / الواليات املتحدةأستاذ مساعدد معن س¨ره

جامعة النجاح / فلسط¤مدرسا احمد زعزع
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دائرة التغذية والتصنيع الغذائي
الخطة الدراسية

رؤية الدائرة :
ــزة.  ــة متمي ــة جامعي ــز يف بيئ ــم متمي ــ¿ تعلي ــي تهــدف إىل توف ــة املشــرتكة لربامــج الجامعــة الت ــة الربنامــج هــي جــزء مــن الرؤي رؤي

ــي . ــي والعامل ــتوى اإلقليم ــىل املس ــذاÜ ع ــع الغ ــة والتصني ــج التغذي ــ¤ برام ــزاً ب ــداً ومتمي ــاً رائ ــون برنامج ــج إىل أن يك ــعى الربنام ويس

رسالة الدائرة :
ــة يف هــذا املجــال، كــ¨  ــة مؤهل ــوادر علمي ــ¿ ك ــة بتوف ســد حاجــات الســوق املحــيل واإلقليمــي لقطــاع الغــذاء والصناعــات الغذائي

يهــدف الربنامــج إىل اإلســهام يف ربــط اإلنتــاج الزراعــي بشــقيه النبــاû والحيــواª بقطــاع التصنيــع الغــذاÜ ملــا يف ذلــك مــن أهميــة اقتصاديــة 

واإلســهام يف التنميــة الزراعيــة وتحقيــق األمــن الغــذاÜ عــىل املســتوى املحــيل والعاملــي .

أهداف الدائرة:
 •.Üخدمة املجتمع املحيل وسد احتياجاته من الكفايات واملتخصص¤ يف مجايل التغذية والتصنيع الغذا

 •. Üاإلسهام يف التنمية الزراعية وتحقيق األمن الغذا

 •Üتنشيط البحث العلمي يف مجاالت التغذية والتصنيع الغذا

تطوير الوعي الصحي الغذاÜ يف املجتمع .• 

تأهيل متخصص¤ يف مجايل التصنيع الغذاÜ  وتغذية اإلنسان باملعرفة واملهارات املناسبة لسوق العمل.• 

تأليف الكتب والنرشات اإلرشادية إلغناء املكتبة العربية يف مجاالت التخصص املتنوعة بالربنامج.• 

مصفوفة األهداف التعليمية ومخرجات التعلم املتوقعة يف برنامج التغذية والتصنيع الغذاÜ / كلية الزراعة و الطب البيطري • 

 مواصفات خريجي دائرة التغذية و التصنيع الغذائي:
أن يكون الطالب قادرا عىل معرفة األسس و املبادىء املتعلقة بالغذاء والتغذية وفهمها وعالقة الغذاء بصحة اإلنسان• 

أن يكون الطالب قادرا عىل املعرفة و اإلملام بطرق التصنيع الغذاÜ وحفظ األغذية• 

أن يكــون الطالــب قــادرا عــىل إجــراء الفحوصــات الكي¨ئيــة والغذائيــة والبيولوجيــة األساســية الالزمــة لضبــط جــودة الغــذاء يف • 

املصانــع

 •Üأن يكون الطالب قادرا عىل معرفة األنظمة والقوان¤ املتعلقة بجودة األغذية وعالقتها بالتصنيع الغذا

أن يكــون الطالــب قــادرا عــىل التحليــل الذهنــي والتفكــ¿ الناقــد وإدراك واقــع قطــاع الصناعــات الغذائيــة ومشــاكلها واملشــاركة • 

يف وضــع الحلــول

أن يكون الطالب قادرا عىل تطبيق األسس واملعارف املتعلقة بالتغذية وطرق التصنيع الغذاÜ يف مجال العمل وإدارتها• 

أن يكون الطالب قادرا عىل التواصل والعمل مع اآلخرين وتقديم النصح واإلرشاد ونقل املعرفة• 

أن يكون الطالب قادرا عىل مواكبة التكنولوجيا واستخدامها ونقلها• 

ــة الناتجــة عــن التقصــ¿ يف هــذا •  ــر املخاطــر الصحي ــة وتقدي ــة واألخالقي ــادرا عــىل تحمــل املســؤولية املهني ــب ق أن يكــون الطال

املجــال
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المجاالت المتوقع أن يعمل بها الخريج:
مصانع األغذية بصفه مراقب جودة وسالمة األغذية  .• 

املستشفيات  وإدارة التغذية يف مجال التغذية العالجية .• 

املراكز البحثية باحثاً متخصصاً يف مجال التغذية وعلوم األطعمة .• 

املؤسسات التي تقدم الرعاية التغذوية مثل ( دور املسن¤ – دور الحضانة - املصانع الغذائية) .• 

اإلعالم يف مجال التثقيف الغذاÜ و الصحي.• 

وزارة الرتبية والتعليم.• 

املؤسسات الرياضية بوصفه أخصاÜ تغذية رياضية .• 

قطاعات صناعة األغذية الخاصة.• 

هيئة املواصفات واملقاييس.• 

الهيئات الرقابية الوطنية.• 
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تتكون الخطة من 140 ساعة دراسية موزعة ك¨ ييل:

الساعات المعتمدةنوع المساقالرقم
18متطلبات الجامعة 1
3مواد حرة2
3

متطلبات التخصص (113 ساعة)
24متطلبات من العلوم الطبيعية

82إجباري تخصص
13اختياري تخصص

140المجموع  

أوًال: متطلبات الجامعة: ١٨ ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:
المتطلب السابقالساعات المعتمدةاسم المساقرقم المساق

10032100Ô0انجليزي استدرا-
-3ثقافة اسالمية 10001011
-3لغة عربية10001021
310032100لغة انجليزية100010311
311000103لغة انجليزية100032212
-3دراسات فلسطينية10001051
-1مهارات القيادة واالتصال10001171
-1خدمة مجتمعية10001081
1مقدمة يف علم الحاسوب10001271

ثانيًا: مساقات حرة (٣ ساعات معتمدة)

ثالثًا: متطلبات التخصص االجبارية (١١٩ ساعة)
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

10921310  م.س. 1 10921310 أو متزامن                0تصنيع األلبان عميل 10921311
10921304  م.س. 1  10921201  م.س. 2               3ضبط جودة االغذية 10921405
10921306  م.س. 1 10921306 أو متزامن                0تخطيط وجبات الطعام عميل 10921307
10921402  م.س. 1 10921402 أو متزامن                0األحياء الدقيقة يف األغذية عميل 10921403
10921308  م.س. 1 10921308 أو متزامن                0تكنولوجيا و تصنيع اللحوم عميل 10921309
10921401 Ü10916420  م.س. 1                 3التمثيل الغذا
10911212  م.س. 1                 3تصنيع األلبان 10921310
10921303  م.س. 1                 3اإلرشاد والتثقيف التغذوي 10921407
10921202  م.س. 1                 3تكنولوجيا و تصنيع اللحوم 10921308
10231101  م.س. 1                 3كيمياء عامة 2 10231102
10911212  م.س. 1                 3األحياء الدقيقة يف األغذية 10921402
10921404  م.س. 1  10921303  م.س. 2               3املعالجة باالغذية 10921408
10921408  م.س. 1 10921408 أو متزامن                0املعالجة باالغذية عميل 10921409
10921410 Ü1ندوة يف التغذية والتصنيع الغذا                 
                 4تدريبات عملية يف التغذية 10921411
10921412 Ü4تدريبات عملية يف التصنيع الغذا                 
                 3الرياضيات العامة لطلبة الزراعة 10211103
10231102  م.س. 1 10231102 أو متزامن 10231107  م.س. 2               1 كيمياء عامة عميل 2 10231108
10231102  م.س. 1  10231108  م.س. 2               3كيمياء تحليلية 10231211
10231211  م.س. 1 10231211 أو متزامن 10231108  م.س. 2               1كيمياء تحليلية عميل 10231215
                 1كيمياء حيوية لطلبة الزراعة عميل 10916322
10921413 Ü1 مرشوع التخرج يف التغذية والتصنيع الغذا                 
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10921303  م.س. 1                 3تخطيط وجبات الطعام 10921306
10921303  م.س. 1                 3األمراض ذات العالقة بالتغذية 10921404
10231101  م.س. 1 10231101 أو متزامن                1كيمياء عامة عميل 1 10231107
10916101  م.س. 1                 3مبادئ علم التغذية 10921101
10911206  م.س. 1 10911206 أو متزامن                0علم الوراثة عميل 10911207
10225202  م.س. 1                 4علم الوراثة 10911206
10916101  م.س. 1  10911101  م.س. 2               3علم األحياء الدقيقة 10911212
10911212  م.س. 1 10911212 أو متزامن                0علم األحياء الدقيقة عميل 10911213
                 4علم النبات العام 10911101
10911101  م.س. 1 10911101 أو متزامن                0علم النبات العام عميل 10911102
10221103  م.س. 1                 3اإلحصاء الحيوي 10225202
                 4علم الحيوان العام 10916101
10916101  م.س. 1 10916101 أو متزامن                0علم الحيوان العام عميل 10916102
10225202  م.س. 1                 2مناهج البحث العلمي 10916317
10223233  م.س. 1 10223233 أو متزامن                1كيمياء عضوية (عميل) 10223237
10921405  م.س. 1 10921405 أو متزامن                0ضبط جودة االغذية عميل 10921406
10223211  م.س. 1  10921101  م.س. 2               4كيمياء وتحليل األغذية 10921304
10916321  م.س. 1  10921101  م.س. 2               3تغذية اإلنسان 10921303
10921101  م.س. 1  10916321  م.س. 2               3فسيولوجيا انسان 10921302
10911206  م.س. 1                 3التقنيات الحيوية يف االغذية 10921301
10223233  م.س. 1  10231237  م.س. 2               3كيمياء حيوية لطلبة الزراعة 10916321
10921102  م.س. 1                 3حفظ وتصنيع األغذية 10921201
10911101  م.س. 1                 3مبادئ علم الغذاء 10921102
10921304  م.س. 1 10921304 أو متزامن                0كيمياء وتحليل األغذية عميل 10921305
                 3فيزياء عامه لطلبة الزراعة 10221109
                 3كيمياء عامه 1 10231101
10223102  م.س. 1                 3كيمياء عضوية 10223233
10921201  م.س. 1 10921201 أو متزامن                0حفظ وتصنيع األغذية عميل 10921202

متطلبات التخصص االختيارية: ١٣ ساعات معتمدة يختارها الطالب من بين المساقات التالية:
المتطلب السابقس.ماسم المساقرقم المساق

10926401 Ü10926211  م.س. 1                 2األمن الغذا
10911202  م.س. 1 10911202 أو متزامن                0علم الحرشات عميل 10911203
10921452  م.س. 1 10921452 أو متزامن                0صحة وسالمة األغذية عميل 10921453
10921352  م.س. 1 10921352 أو متزامن                0تصنيع الخضار والفواكه عميل 10921353
10921303  م.س. 1                 2تغذية الرياضي¤ 10921351
10921201  م.س. 1                 2تصنيع زيوت و دهون 10921350
                 2الزراعة يف فلسط¤ 10926226
10211103  م.س. 1                 3مبادئ االقتصاد الزراعي 10926211
10921201  م.س. 1                 3تصنيع الخضار والفواكه 10921352
10921303  م.س. 1                 2تقييم الحالة الغذائية 10921354
10916203  م.س. 1                 2اإلنتاج الحيواª العضوي 10916351
10911101  م.س. 1                 3علم الحرشات 10911202
10921102  م.س. 1                 2املواد املضافة لالغذية 10921450
10921451 Ü3مواضيع خاصة يف التغذية والتصنيع الغذا                 
10921201  م.س. 1                 3صحة وسالمة األغذية 10921452
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وصف المساقات
10916101 علم الحيوان العام

دراســة وظائــف الحيــوان عــىل مســتوى الخليــة واألنســجة واألعضــاء وتعريــف الطالــب بتصنيــف الحيــوان وتطــوره وتناســله وتنوعــه 

ــح وçــاذج محــرضة  ــوان ودراســة رشائ ــوان مــن خــالل مالحظــة الحي ــاول الجــزء العمــيل دراســة شــكل ووظيفــة الحي ــه. يتن وبيئت

مســبقا.ً 

10911101 علم النبات العام
ــة، تركيــب النبــات ترشيــح و وظيفــة أعضــاء النبــات ( الجــذر، الســاق،  ــة النباتيــة واألنســجة النباتي ــاول املســاق دراســة الخلي يتن

الورقــة، الزهــرة، الثمــرة والبــذرة) النبــات والطاقــة، تغذيــة النبــات ونقــل الغــذاء، تصنيــف النبــات وبيئــة النبــات .ويشــمل الجانــب 

ــة،  العمــيل للمســاق التعــرف يف املختــرب عــىل النواحــي الترشيحيــة ألنســجة وأعضــاء النبــات àــا فيهــا األنســجة البســيطة واملركب

األساســية والثانويــة، أنــواع الســيقان، الجــذور، األوراق، األزهــار، الثــ¨ر والبــذور. 

10911212 علم االحياء الدقيقة 
ــاء الدقيقــة،  ــاء الدقيقــة، تقســي¨ت األحي ــاء الدقيقــة الزراعيــة. ملحــة تاريخيــة لعلــم األحي مقدمــة علميــة ألساســيات علــم األحي

تقنياتهــا. وســائل دراســة األحيــاء الدقيقــة. دراســة أقســام الكائنــات الحيــة الدقيقــة باختصــار مــع الرتكيــز عــىل الفطريــات والبكت¿يــا 

والديــدان الثعبانيــة والف¿وســات مــن ناحيــة الرتكيــب الفســيولوجي والتغذيــة والتكاثــر. دراســة تطبيقــات علــم األحيــاء الدقيقــة يف 

مجــاالت الرتبــة، األغذيــة، األلبــان، امليــاه، األمــراض النباتيــة، املجــال الصحــي

 10921101 مبادئ علم التغذية
ــة، اســتقالب العنــارص الغذائيــة يف جســم اإلنســان و  ــة، مقدمــة يف العنــارص الغذائي ــاول املســاق املفاهيــم األساســية يف التغذي يتن

التمثيــل الغــذاÜ لهــا، التمثيــل الحيــوي للعنــارص الغذائيــة املختلفــة و مص¿هــا داخــل الجســم والعــوارض املرضيــة املرافقــة لســوء 

التغذيــة.

10921102 مبادئ علم الغذاء
أساســيات ومكونــات الغــذاء مــن املصــادر املختلفــة وأهميــة هــذه العنــارص الغذائيــة لإلنســان. إنتــاج األغذيــة الطازجــة واملصنعــة 

وتداولهــا ومــا يؤثــر عليهــا.

10921201 حفظ وتصنيع األغذية
الطــرق املســتخدمة يف حفــظ وتصنيــع األغذيــة، مســببات فســاد األغذيــة وســبل منــع الفســاد.  عمليــات حفــظ األغذيــة بالحــرارة، 

التكثيــف، التخمــ¿، التشــعيع، التربيــد والتجميــد، اســتخدام املــواد الكي¨ويــة واســتخدام الضغــط املرتفــع وعالقــة هــذه الوســائل 

مــع بعضهــا. و تطبيــق مــا يتعلــق بالناحيــة العمليــة يف املختــرب مــن حــف و تصنيــع و تحليــل.

10225202 اإلحصاء الحيوي
ــادئ  ــة، مب ــة، مقاييــس التشــتت و مقاييــس ألنزعــه املركزي ــة والعددي ــات وتنظيمهــا بالطــرق البياني ــاول املســاق وصــف البيان يتن

االحتــ¨الت، املتغــ¿ات العشــوائية والتوزيعــات االحت¨ليــة، توزيــع ذات الحديــن، التوزيــع الطبيعــي، طــرق أخــذ العينــات، توزيعــات 

املعاينــة، االســتدالل اإلحصــاÜ واختبــار الفرضيــات ملجتمــع واحــد ومجتمعــ¤، وتحليــل االرتبــاط واالنحــدار.

02312111 كيمياء تحليلية
 ،Üــا ــزان الكيمي ــذري، االت ــل الحجمــي وال ــل التحلي ــة مث ــل التقليدي ــاء، وطــرق التحلي ــة يف الكيمي يشــمل دراســة الطــرق االحصائي

ــزال. ــة التأكســد واالخت ــرة بشــكل عــام، ونظري املعاي
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10231215 كيمياء تحليلية عملية:
مساق يتضمن تجارب تتناسب مع ك 10231211، ويركز عىل التحليل الكيمياÜ الكمي.

10911206 علم الوراثة
ــاء  ــك الق ــة تضاعفــه وكذل ــووي وكيفي ــب الحمــض الن ــة، تركي ــات الحي ــوارث الصفــات يف الكائن ــاديء ت ــاول املســاق دراســة مب يتن

الضــوء عــىل الجينــات مــن حيــث الرتكيــب وطــرق االنتقــال و آليــة العمــل، الهنســة الوراثيــة وإســتخدامها يف الزراعــة. يف الجــزء 

العمــيل يقــوم الطالــب بالتطبيــق العمــيل عــىل اســتخالص الحمــض النــووي وتربيــة ذبابــة الفاكهــة وتنفيــذ عــدة تجــارب تتعلــق 

ــة. ــة وكذلــك اســتخدام الهندســة الوراثي ــة املندلي بالوراث

10916317 مناهج البحث العلمي
يتناول املساق املفاهيم األساسية للبحث العلمي وأدواته مع تدريب الطالب عىل أساليب كتابة البحث العلمي.

10921301 التقنيات الحيوية في التغذية
مفهــوم التقنــات الحيويــة لالغذيــة وتطورهــا. التخمــر والهندســة الوراثيــة واالستنســاخ والتطــورات الحديثــة يف التقانــات الحيويــة. 

اســتخدام التقنــات الحيويــة النتــاج االغذيــة املخمــرة وانتــاج االنزÎــات والفيتامينــات والربوتينــات، معالجــة فضــالت مصانــع األغذيــة.

10921302 فسيولوجيا االنسان
دراســة فســيولوجيا أجهــزة جســم  االنســان  املختلفة:الهضمــي و التنفــيس و التناســيل و الجهــاز البــويل والكلــوي والغــدد الصــ¨ء، 

والتنظيــم العصبــي والهرمــوª واملــورد الدمــوي لهــذه األجهــزة والعالقــات الفســيولوجية بينهــا.

10921303 تغذية اإلنسان
ــة حســب املراحــل الفســيولوجية  ــا يف جســم اإلنســان، االحتياجــات الغذائي ــة وëثيله ــارص الغذائي ــة، العن ــادئ التغذي ــة ملب مراجع

املختلفــة، نقــص التغذيــة حســب املراحــل الفســيولوجية املختلفــة، نقــص التغذيــة يف اإلفــراد واملجتمعــات، واملجموعــات الغذائيــة 

املختلفــة. برامــج تغذيــة املجتمــع لحــل مشــاكل التغذيــة عنــد فئــات املجتمــع املختلفــة.

10921304 كيمياء وتحليل األغذية
دراســة املــاء والغرويــات وعالقتهــا باالغذيــة. كذلــك مكونــات االغذيــة وتركيبهــا وتصنيعهــا ووظائفهــا والتفاعــالت املرافقــة للتخزيــن 

ــل  ــة. تحلي ــة لألغذي ــواد املضاف ــاغ وامل ــة واالصب ــواد النكه ــة كاالنزÎــات وم ــات الطبيعي ــة. وعــرض للمكون ــع االغذي وحفــظ وتصني

ــات  ــاف الضــوÜ، تطبيق ــن األشــعة الســنية، املطي ــة م ــل املختلف ــة، طــرق التحلي ــات املختلف ــة وطــرق اخــذ العين ــة املختلف األغذي

الهندســة الوراثيــة يف تحليــل األغذيــة، تطبيقــات الرنــ¤ املغناطيــيس النــووي يف التحليــل. و يف الناحيــة املتعلقــة باملختــرب يتــم اجــراء 

جميــع الفحوصــات املتعلقــة بتحليــل االغذيــة مــن اجــل دراســة مكوناتهــا املختلفــة و مــا يطــرأ عليهــا مــن تغيــ¿ات خــالل الحفــظ 

و التصنيــع. 

10921307 تخطيط وجبات الطعام 
أســس تخطيــط وتحضــ¿ وتقديــم لوائــح وجبــات الطعــام عــىل مســتوى الفــرد واآلرسة واملجموعــات واملؤسســات الغذائيــة.  كذلــك 

دراســة مراحــل çــو االنســان املختلفــة و االحتياجــات املرتبطــة يف كل مرحلــة. و تطبيــق ذلــك يف املختــرب مــن خــالل برنامــج ســوفت 

ويــر مصمــم مــن اجــل اعــداد برامــج تغذيــة مختلفــة 

10921308 تكنولوجيا و تصنيع اللحوم
ــالت  ــا واملعام ــات ووظائفه ــة الربوتين ــن ناحي ــن م ــ¨ك والدواج ــوم واألس ــات اللح ــع منتج ــاق تصني ــذا املس ــب يف ه ــم الطال يتعل

الحراريــة والتمليــح والتقديــد والتدخــ¤ وتلــف البضائــع أثنــاء التخزيــن. كــ¨ يتعــرف الطالــب عــىل عمليــات الخلــط واملــزج وكيفيــة 

صياغــة املنتــج بســعر تكلفــة زهيــد، والتطــورات الحديثــة مثــل املنتجــات املعــاد بناؤهــا وتركيبهــا واملنتجــات املحتويــة عــىل مــادة 
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ــة  ــع الصح ــارض م ــا ال يتع à ــة يف منتجــات اللحــوم ــل امليكروبيولوجي ــب طــرق التحالي ــم الطال ــرب يتعل ــة ”الجــل“.و يف املخت صلب

العامــة. يقــوم الطالــب باجــراء ëاريــن يف قــص لحــوم الحيوانــات اىل أجــزاء صغــ¿ة وتشــفيتها ودراســة التغــ¿ات التــي تطــرأ عــىل 

بنيتهــا وخصائصهــا الكيميوحيويــة املتعلقــة يف نوعيــة اللحــوم، والتقييــم الكيميــاÜ والحــيس للحــوم. وتعتــرب الرحــالت اىل املســالخ 

واملصانــع الغذائيــة الخاصــة àنتجــات اللحــوم جــزء هــام يف هــذا املســاق.

10921310 تصنيع االلبان
التعــرف àكونــات الحليــب املختلفــة والخــواص الفيزيائيــة والكي¨ويــة لــكل منهــا، دراســة البادئــات البكت¿يــة واســتع¨لها يف تصنيــع 

ــب األخــرى ويشــمل الجــزء العمــيل  ــان ومنتجــات الحلي ــة االجب ــب، اللبن ــ; الراي ــب الســائل، الل ــع الحلي ــان، تصني منتجــات االلب

تطبيــق ملــا ســبق ذكــره. و يف الجانــب املتعلــق باملختــرب يتــم اجــراء فحوصــات الحليــب الخــام و تصنيــع االلبــان و االجبــان، و عمــل 

الفحوصــات الالزمــة للكشــف عــن جــودة و ســالمة املنتــج.

10921401 التمثيل الغذائي
الغــذاء ومكوناتــه مــن العنــارص املختلفــة، هضــم وامتصــاص العنــارص الغذائيــة، ëثيــل هــذه العنــارص مثــل الربوتينــات والدهــون 

والكربوهيــدرات الذائبــة، إضافــة إىل ëثيــل املــاء والطاقــة ، ودراســة مفصلــة لتمثيــل املعــادن والفيتامينــات، دراســة املشــكالت ذات 

العالقــة بالغــذاء.

10921402 األحياء الدقيقة في االغذية
دراســه لالحيــاء الدقيقــة التــي لهــا عالقــة بالغــذاء وأثرهــا عــىل ســالمة االغذيــة. العوامــل املؤثــرة عــىل االحيــاء الدقيقــة وçوهــا يف 

االغذيــة. االحيــاء الدقيقــة ذات االهميــة الخاصــة بالنســبة لنوعيــة وســالمة االطعمــة. التصنيــع الغــذاÜ وعالقتــه باالحيــاء الدقيقــة 

يف العديــد مــن األغذيــة. طــرق عدهــا وعزلهــا يف األغذيــة. و يف الجانــب العمــيل يتــم اجــراء الفحوصــات املايكروبيولوجيــة املتعلقــة 

بســالمة املنتــج و كذلــك اثارهــا عــىل االنســان.

10921404 األمراض ذات العالقة بالتغذية  
ــان  ــمنة والرسط ــة كالس ــة بالتغذي ــارصة ذات العالق ــراض املع ــة. االم ــوء التغذي ــة لس ــة مرافق ــراض مرضي ــة. أع ــلوكيات التغذي س

ــات االمــراض  ــة. بيئ ــة الصحي ــوي. االنظمــة الغذائي ــل الكل ــة والخل ــة الدموي والســكري والنقــرس وامــراض القلــب وانســداد االوعي

ــا. ــة منه وطــرق الوقاي

10921405 ضبط جودة االغذية   
ــة واملؤسســات  ــات االغذي ــ¤ ومواصف ــف بقوان ــزة الرســمية. التعري ــة واالجه ــع االغذي ــش الغــذاÜ يف مصان ــة والتفتي انظمــة الرقاب

املختصــة àتابعــة مراحــل انتــاج االغذيــة املختلفــة. التغــ¿ات التــي تؤثــر عــىل جــودة األغذيــة. و يف الجانــب العمــيل يتــم تصميــم 

ــزو، و  ــة (االي ــة العاملي ــع االنظم ــا م ــع الغــذاء و مناقشــة مال~ــة هــذا النظــام و مقارنته ــق و فحــص نظــام الجــودة ملصان و تطبي

الهســب). 

10921407 اإلرشاد والتثقيف التغذوي 
العوامــل التــي تؤثــر عــىل الســلوك الغــذاÜ وçــط اســتهالك الغــذاء للفــرد واملجتمــع. وســائل وأدوات وبرامــج اإلرشــاد التغــذوي 

للفــرد واملجتمــع. التعريــج عــىل مهــارات االتصــال و التواصــل بــ¤ اخصــاÜ التغذيــة و الفئــات املســتهدفة مــن املجتمــع.

10921408 المعالجة باألغذية  
يف هــذا املســاق يتــم دراســة االمــراض امنتــرشة يف املجتمعــات املختلفــة، دراســة املــرض مــن ناحيــة اســبابه و  اعراضــه كذلــك اثــاره 

و مضاعفاتــه عــىل االنســان، و يف كل مــرض يذكــر االثــار املرتتبــة عــىل التغذيــة و دراســة املعاجــة باالغذيــة يف الحــاالت املختلفــة و 

التغيــ¿ات الواجــب احداثهــا يف حيــاة املريــض مــن اجــل التعايــش مــع املــرض. و يف املختــرب يتــم التعريــج عــىل الطــرق املختلفــة 

املســتخدمة يف تقييــم الحالــة الغذائيــة و الصحيــة. 
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10921410 ندوة في التغذية والتصنيع الغذائي  
إعطــاء الطالــب الفرصــة، لجمــع املعلومــات املتكاملــة عــن موضــوع معــ¤ مرتبــط بدراســته، بهــدف تدريبــه عــىل ربــط املعلومــات، 

يف مختلــف املجــاالت، ووضعهــا يف قالــب علمــي، والتدريــب عــىل اإللقــاء واملناقشــة واثبــات الــذات.

10921411 تدريبات عملية في التغذية
تدريــب ميــداª لطلبــة الربنامــج يف املستشــفيات وبعــض املؤسســات ذات العالقــة ومدتــه أربعــة أشــهر (فصــل درايس) يعطــى بعــد 

إنهــاء الطالــب الســنة الثالثــة أو الرابعــة.

10921412 تدريبات عملية في التصنيع الغذائي
ــه أربعــة أشــهر (فصــل درايس)  ــة ذات العالقــة ومدت ــة واملؤسســات الحكومي ــع الغذائي ــة الربنامــج يف املصان ــداª لطلب تدريــب مي

ــة أو الرابعــة. يعطــى بعــد إنهــاء الطالــب الســنة الثالث

 10921413 مشروع تخرج  في التغذية و التصنيع الغذائي
  يقوم الطالب باعداد مرشوع تخرج بارشاف اعضاء هيئة التدريس، و يناقش هذا املرشوع من قبل لجنة يشكلها  الربنامج. 

10921350 تصنيع زيوت و دهون
ــالت  ــا واملعام ــات ووظائفه ــة الربوتين ــن ناحي ــن م ــ¨ك والدواج ــوم واألس ــات اللح ــع منتج ــاق تصني ــذا املس ــب يف ه ــم الطال يتعل

الحراريــة والتمليــح والتقديــد والتدخــ¤ وتلــف البضائــع أثنــاء التخزيــن. كــ¨ يتعــرف الطالــب عــىل عمليــات الخلــط واملــزج وكيفيــة 

صياغــة املنتــج بســعر تكلفــة زهيــد، والتطــورات الحديثــة مثــل املنتجــات املعــاد بناؤهــا وتركيبهــا واملنتجــات املحتويــة عــىل مــادة 

ــة يف منتجــات اللحــوم àــا ال يتعــارض مــع الصحــة العامــة.  ــل امليكروبيولوجي ــم الطالــب طــرق التحالي ــة ”الجــل“. كــ¨ يتعل صلب

يقــوم الطالــب باجــراء ëاريــن يف قــص لحــوم الحيوانــات اىل أجــزاء صغــ¿ة وتشــفيتها ودراســة التغــ¿ات التــي تطــرأ عــىل بنيتهــا 

وخصائصهــا الكيميوحيويــة املتعلقــة يف نوعيــة اللحــوم، والتقييــم الكيميــاÜ والحــيس للحــوم. وتعتــرب الرحــالت اىل املســالخ واملصانــع 

الغذائيــة الخاصــة àنتجــات اللحــوم جــزء هــام يف هــذا املســاق.

10921351 تغذية الرياضيين 
احتياجــات الريــايض، التغذيــة يف فــرتة التمريــن، التغذيــة مــا قبــل وأثنــاء ومــا بعــد فــرتة التنافــس الريــايض. ســوف يتــم التطــرق إىل 

احتياجــات الرياضيــ¤ يف الرياضــات املختلفــة كرياضــات التحمــل والقــوة، مــع النظــر بشــكل مبســط لفيزيولوجيــا هــؤالء الرياضيــ¤ 

لفهــم ســبب هــذه االختالفــات. ســوف يتــم عــرض أهميــة الرياضــة كجــزء مــن الحيــاة الصحيــة والســليمة ومواضيــع أخــرى.

10921352 تصنيع الخضار والفواكه
يشــمل املســاق دراســة طــرق التصنيــع املختلفــة مــن التخمــ¿، والتجفيــف والتربيــد والتخزيــن عــىل درجــات حــرارة متدنيــة إضافــة 

إىل اإلشــعاعات والضغــط واســتخدام املضافــات خــالل عمليــات التصنيــع.

10921354 تقييم الحالة الغذائية 
ــة و  ــة و التغذوي ــة والصحي ــة واالقتصادي ــة االجت¨عي ــة الغذائي ــم الحال ــرات تقيي ــة. مؤث ــة الغذائي ــر عــىل الحال ــي تؤث العوامــل الت

ــة.  ــم االنÀوبيومرتي ــس الجس ــة ومقايي ــة و املخربي الرسيري

10921450 المواد المضافة لالغذية
أنــواع وتركيــب ومكونــات املــواد املضافــة، فوائــد ومضــار هــذه املــواد والطــرق املتبعــة يف تقييــم ســالمتها اضافــة اىل الترشيعــات 

ذات العالقــة باســتخدامها.
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10921451 مواضيع خاصة في التغذية والتصنيع الغذائي
ــا مســاقات التخصــص  ــي ال تتطــرق له ــة الت ــوم ذات العالق ــم الصحــة او العل ــع الغــذاÜ وعل ــة والتصني ــع خاصــة يف التغذي مواضي

األخــرى.

10921452 صحة وسالمة األغذية
مفهــوم ســالمة األغذيــة واألمــراض التــي تنتقــل لالنســان بواســطة الغــذاء . معايــ¿ صحيــة خــالل مراحــل إنتــاج وتخزيــن األغذيــة. 

ســبل تجنــب التلــوث والفســاد لألغذيــة. اإلجــراءات الالزمــة ملنــع تســمم األغذيــة. الســالمة العامــة يف مؤسســات ومصانــع االغذيــة

10911202 علم الحشرات
ــب  ــا لتناس ــم، وتحوراته ــد الجس ــا وزوائ ــي، ووظائفه ــكل الخارج ــيل، والش ــح الداخ ــث الترشي ــن حي ــرشات م ــاق الح ــاول املس يتن

معيشــة الحــرشات، ودراســة ســلوك الحــرشات ورتبهــا والعوامــل البيئيــة املؤثــرة عــىل اعــداد الحــرشات كــ¨ تتنــاول هــذه املــادة 

ــا. ــك دراســة االرضار الناجمــة عــن الحــرشات وطــرق مكافحته ــف. كذل ــادىء التصني مب

10931242 الزراعة في فلسطين
يتنــاول املســاق تطــور الزراعــة واهميتهــا محليــا، املنــاخ الزراعــي، وعنــارص االنتــاج، واالنتــاج النبــاû يف املناطــق املرويــه واملطريــه، 

واالنتــاج الحيــواª، وتســويق املنتجــات، واملكننــة الزراعيــة، واملؤسســات العاملــه يف الزراعــة، ومشــاكل الزراعــة يف املنطقة، واملشــاريع 

الزراعيــة املتطــوره والحديثــة.

10916325 اإلنتاج الحيواني العضوي
يــدرس الطالــب نبــذة عــن الزراعــة العضويــة يف مجــال اإلنتــاج الحيــواª و معايــ¿ الزراعــة العضويــة و أنظمتهــا، أهميــة الزراعــة 

العضويــة، طــرق تربيــة الحيوانــات التــي تتناســب مــع هــذه النظــم و قضايــا الرفــق بالحيــوان ودراســة أســواق منتجــات الحيوانــات 

العضويــة.

10926401 االمن الغذائي 
العنــارص االســرتاتيجية لالمــن الغــذاÜ ، مداخــل االمــن الغــذاÜ ، سياســات التغذيــة واالمــن الغــذاÜ وادواتهــا، خطــة الغــذاء املتكاملة، 

قوانــ¤ التكاثــر الســكاª ، امليزانيــة الغذائيــة ، الثــورة الخــرضاء واالمــن الغــذاÜ ، املســاعدات الغذائيــة ، اساســيات االعتــ¨د عــىل 

ــم  ــة ، التضخ ــارب عاملي ــر، تج ــذاء والفق ــطيني ، الغ ــر? والفلس ــذاÜ الع ــن الغ ــدويل ، االم ــور ال ــذاÜ يف املنظ ــن الغ ــذات ، االم ال

االقتصــادي والتغذيــة.

10926211 مبادئ االقتصاد الزراعي
يتنــاول املســاق املبــادىء االقتصاديــه والتــي تشــمل عالقــة مدخــالت االنتــاج فيهــا وعالقــة املدخــالت باملخرجــات. دراســة الــدوال 

االنتاجيــه وقوانــ¤ االنتــاج ودراســة التكاليــف كــ¨ تتعــرض هــذه املــادة اىل مكانــة الزراعــه يف البيــان االقتصــادي والخصائــص التــي 

ــة  ــاء الضــوء عــىل السياســات الزراعي ــع إلق ــة م ــروع االقتصــاد الزراعــي املختلف ــم التطــرق اىل ف ــة، ث ــا العمــل يف الزراع يتســم به

املتبعــه يف بعــض البلــدان العربيــة.
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