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 أوال : أحكام وشروط عامة:

 

 تتفق الخطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا النافذة.  .1

 التخصصات التي يمكن قبولها: .2

 يـنالحيوا جإلنتاا في سيوربكالواألولوية األولى    

 .  نـجوالدا جنتاإ في سيوربكالواألولوية الثانية   

 .   عيةرالزا ملعلوا في سيوربكالوة   لثاألولوية الثا

 

 : اليوجدثانياً: شروط خاصة 

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يلي:33ثالثاً: تتكون مواد هذه الخطة من )

 

 ( ساعات معتمدة كما يلي: 15مواد إجبارية ) .1

 

 لسابقا المتطلب عملي نظري الساعات المعتمدة المادةاسم  رقم المادة

 3 3 تصميم وتحليل التجارب 0601701
- - 

 - - 3 3 عة  رلمزت اناانتاجية حيووإلبيئة ا 0602713

 - - 3 3 عة     رلمزت انااحيواض مرأ 0602735

 - - 3 3 اتترـتغذية مج 0602782

 - - 3 3 ن ـجدواتغذية  0602786

 

  

 .1 الكلية الزراعة

 2. القسم االنتاج الحيواني

 .3 اسم الدرجة العلمية )بالعربية( االنتاج الحيواني ماجستير في 

MSc. In Animal Production )4 اسم الدرجة العلمية )باإلنجليزية. 

 .5 المسار رسالة

 رسالة/شامل السنة رقم الكلية رقم القسم الدرجة التخصصرقم  

 رسالة  06 02 8  رقم الخطة
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 ( ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي: 9مواد اختيارية : ) .2

الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة
 عملي نظري

 المتطلب

 السابق

 3 3   عيالمرا  على لتغذيةا 0602704
- - 

 3 3   لـلتناسا وجياـفسيول 0602751
- - 

 3 3   لحالبةا وجياـفسيول 0602755
- - 

 3 3      عةرلمزا تنااحيو كسلو 0602756
- - 

 3 3   لكميةا ثةرالووا تلمجتمعاا ثةورا 0602761
- - 

 3 3   ةرـلصغيا اتلمجترا جنتاإ نظم 0602789
- - 

 تغذية في تلفيتاميناوا دنلمعاا 0602792

   انلحيوا

3 3 
- - 

 جالنتاا في لحيويةا تلتقاناا 0602793

   نيالحيوا

3 3 
- - 

 

 (.0600799ساعات معتمدة ورقمها )( 9رسالة جامعية ) .3

 (2501700) باللغة العربية النجاح في امتحان الكفاية .4

 

 *اضافة مالحظات ان وجدت.
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 الحيواني االنتاج ماجستير برنامج مواد وصف
 
 التجارب وتحليل تصميم (٠٦٠١٧٠١) 

 المعاامالت عدالتم بين التفريق طرق المختلفة، وطرقها المتغيرات أو التباين وتفسير حساب والمتعددة، الخطية والمعادالت االرتباط
 . االحصائي التحليل في الحاسوب باستخدام الطالب عريفاختبار دنكن وطريقة تكي وت :منها

 
 المراعي على التغذية( ٠٦٠٢٧٠٤)

قيايم الخصاائص ت لحيواناات المرعاى، طارق تقادير يمياة الغاذاء المتنااو   الرعوياة، للحيواناات اإلنتااجي األداء علاى الماثثرة العوامل 

 العالقاة اساةدر الرعاوي، السالوك المرعاى، نباتاات إنتقائياة محاددات الطاوعي، التنااو  علاى أثرهاا وتحدياد المرعاى لنباتاات الغذائياة
 . المرعى لحيوانات االنتاجي واألداء المراعي ألراضي الكأل اجانت بين التفاعلية

 
 المزرعة حيوانات وانتاجية البيئه( ٠٦٠٢٧١٣)

لحلياب، اللحام، الباي  يا  الحيوانية والمنتجات النمو ، التناسل ، التغذية ، الرعاية : حيث من المزرعة حيوانات على البيئة عوامل اثر

 .وتجهيزاتها للحظائر باالضافة ، الصوفو
 

  المزرعة حيوانات امراض( ٠٦٠٢٧٣٥)
 حادييي راضواما اقتصاادية خساائر تسابب والتاي المساتوطنه والطفيلياة والفطرية والفيروسيه البكتيريه المزرعة حيوانات امراض أهم

 . المشترآه واالمراض والعقم الوالده
 
 التناسل فسيولوجيا( ٠٦٠٢٧٥١)

حمال، االخصااب، ال ات، التلقايح،البويض انتاج ، الشبق دورة ، التناسل وهرمونات الصماء الغدد ، التناسلي الجهاز وفسيولوجيا تشريح

 .المزرعة حيوانات في والعقم الخصوبة ، الوالده
 

 الحالبه فسيولوجيا( ٠٦٠٢٧٥٥)
 لعوامالا ، الحلياب وأدرار صاناعة ، الحلياب باادرار المتعلقاة العصابيه واالجهازة الهرموناات ، الحلياب غادد وتشاريح ونماو تطاور

 . الحليب ادرار على تثثر التي والبيئيه الفسيولوجية
 

 المزرعة حيوانات سلوك  (٦٠٢٧٥٦٠)
وك الجنسااي، الحريااات غياار االراديااة والساالوك، المااثثرات الخارجيااة، الهرمونااات والساالوك، نمااا ج لساالوك الحيوانااات المختلفااة  الساال

 .بالسلوك الحراره درجة وتنظيم ييالسلو التأقلمالسلوك الطبيعي، التعلم، 
 

 الكمية والوراثة المجتمعات وراثة( ٦٠٢٧٦١٠)
لتباين اثية، وطرق امبادئ وتطبيقات وراثة المجتمعات والوراثة الكمية، دراسة العوامل المثثرة على تكرارات العوامل والتراييب الور

اج تاانتخاااب فاي انالاوراثي وغياار الاوراثي والمكااافا الاوراثي والقاايم الوراثياة لالفااراد، دراساة دور انطمااة التازاوج المختلفااة، وطارق اال

 سالالت متفوقة وراثيا.

 
 مجترات تغذية( ٠٦٠٢٧٨٢)

 الضاأن،مان ابقاار الحلياب،  ، الطاقة، المعادن، الفيتامينات( واالحتياجات االنتاجية لكلالبروتين) الرئيسية الغذائية العناصر بين العالقة
 .بها التحكم وطرق االيضية االمراض العلفية، االضافات للمجترات، الحدييه التغذية طرق المعز، و
 

 

 

 دواجن تغذية ( ٦٠٢٧٨٦0)
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 وتينوالبار الطاقاة مان الادجاج احتياجاات ، البروتيناات ، الادهون ، الساكريات ، الطاقاة مصاادر ، االردن فاي االعاالف تصاني 

 .يلفة واالقل المتوازنه االعالف تحضير ، المعدنية والعناصر والفيتامينات االمينيهواالحماض 
 

 الصغيرة المجترات إنتاج نظم ( ٠٦٠٢٧٨٩)

ة، الخصاائص الزراعياة، التجاريا-اسس تصانيف نطام االنتااج، انمااط الانطم االنتاجياة فاي منطقاة الشارق االوساة   الرعوياة،  الرعوياة

لقطعاان، لفياة، حرياة االعامة للنطام االنتاجي، خصائص القطي  ) الحجم او العدد، تناو  وتريياب القطيا ، االداء االنتااجي(، االجنادة الع

 .البيانات وتحليل اإلنتاج نظم لدراسة اإلستبانة تصميم تحسينه، فرص و اإلنتاج معوقات ،التسويقيةالقنوات 
 

 الحيوان تغذية في والفيتامينات المعادن( ٠٦٠٢٧٩٢)
ت، اجن والمجتاراالفيتامينات والمريبات الشابيهة بالفيتاميناات، التريياب الكيمااوي، الو،اائف، الهضام واالمتصااص، والتمييال فاي الادو

 اليقيلة، دنالمعاالنقص في الدواجن والمجترات، احتياجات حيوانات المزرعة من المعادن الصغرى والكبرى، سمية المعادن،  اعراض
 .المزرعة حيوانات منتجات و أنسجة و أعضاء في المعادن يزيترا تحديد طرق

 
 الحيواني اإلنتاج في الحيوية التقانات  (٠٦٠٢٧٩٣) 

لحالباة، ات الكار،، واالمفهوم العلمي والفني للتقنات الحيوية في االنتاج الحيواني، التطبيقات الحديية وتطورها فاي  االعاالف، ميكروبا

وياة فاي االنتااج . فوائاد ومحاا ير تطبيقاات التكنولوجياا الحيالحياواني والمنتوجاات واالنتااج، النماو و والصاحة، والمناعاة والتناسال،

 .الحيوية التقانات استخدام وسالمة قياتاخالالحيواني، 


