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أهداف مقرر 
 أساسيات إنتاج الدواجن         

Objective of Principal 
Poultry Production 

Course



-: األهـداف العامة للمقرر       

و مشروع     تنمية مهارات الطالب في تحديد المكان المناسب إلقامة مزرعة دواجن أ           ١.
.صغير للتربية

.تربيةتنمية مهارات الطالب في تصميم المزرعة أو العنابر الخاصة بعملية ال     ٢.

ة بعمليات إعداد طالب ليكون خريج ذو مهارة في القيام بالعمليات اليومية الخاص           ٣.
.الرعاية في مزارع الدواجن      

ايرة  إعداد طالب ليكون خريج ذو خبرة في مجال تربية الدواجن وقادر علي مس           ٤.
. احتياجات السوق الخارجي المتطورة         

كالت التي  إعدادا طالب ليكون خريج له القدرة علي اتخاذ القرار السليم في المش         ٥.
.تواجه خالل فترات التربية دون تبعية      

ي مجال    إعداد طالب ليكون خريج له القدرة علي تنفيذ بعض المشاريع الصغيرة ف     ٦.
عمل مشروع صغير     -إنتاج الدواجن مثل عمل مشروع صغير لتربية دجاج التسمين            

 االستفادة من مخلفات مزارع التربية في عملية استصالح األراضي مما      -للتفريخ
.   االستفادة من مخلفات عملية التفريخ -يعيد دخل مادي علي المشروع الصغير      



 األول  الموديول    

-:مقدمة 
 األول هو تنمية مهارة الطالب في التعرف  عليالموديول الهدف الرئيسي من      

 في  والتطبيقات العملية لتلك العلوم            العلوم ذات الصلة بعلم إنتاج الدواجن            
  . مجال إنتاج وتربية الدواجن    



علم إنتاج الدواجن 
  والعلوم المتصلة بهذا العلم   

-:الدواجن   
هي األنواع المختلفة من الحيوان الصغير الحجم التي ال ترتبط               
باألرض بصفة حتمية ويريبها اإلنسان لفوائدها االقتصادية وهي          

.تشمل الدجاج والرومي والبط واألوز والحمام واألرانب            
-:تعريف علم الدواجن    

هو أحد فروع العلوم الزراعية التطبيقية الذي يعني بدراسة              
أساسيات إنتاج وتسويق الدواجن ومنتجاتها ويقسم علم الدواجن               

-: إلي 
.علم تغذية الدواجن   ١.
.علم وراثة وتربية الدواجن  ٢.
.علم فسيولوجيا الدواجن   ٣.
.علم تسويق الدواجن    ٤.
.علم صحة الدواجن   ٥.



صورة توضح التربية األرضية للدواجن علي األرض       

في أحد العنابر    



:علم وراثة وتربية الدواجن  
 يبحث هذا العلم في دراسة الصفات الوصفية والكمية في الدواجن وتقدير                 

 التي تستخدم في وضع برامج إحصائيات للمعايير الوراثية في العشيرة              
.تحسين الصفات االقتصادية      من أجل التربية واالنتخاب    

:علم تغذية الدواجن   
 األعالف مخاليط  هذا العلم يبحث في آيمياء تغذية الدواجن  وطرق تكوين           

الخاصة بكل مرحلة إنتاجية بهدف الوصول إلي أقصي إنتاج بأقل األعالف            
. تكلفة 



:علم فسيولوجيا الدواجن   
تاج  هذا العلم يوضح وظائف األعضاء المختلفة وآيف تقوم بعملها، آيفية إن               
ظيفة البيض واللحم، ودراسة العوامل الداخلية والخارجية  التي تؤثر علي و                

رفة آل عضو حيث أن اإلنتاج ما هو إال نتيجة عمليات فسيولوجية وهذه المع       
 هذه  ىتفيد في تحسين اإلنتاج بتهيئة أنسب الظروف البيئية حتى تؤد     

.العمليات الفسيولوجية بأقصى طاقة إنتاجية           

:علم تسويق الدواجن    
ت هو العلم الذي يعني بدراسة الوسائل الكفيلة بإيصال الدواجن في الوق                    

 وتناسب ذوقه، وخاصة من حيث جودة   مقبولة المناسب للمستهلك بحالة        
عه على جالصنف وبحيث يعود ذلك علي المنتج والوسيط بربح معقول يش         

. االستمرار في اإلنتاج



:علم صحة الدواجن   
ويبحث هذا العلم في أفضل طرق الوقاية من األمراض، وهذا يسمي بالطب           

الوقائي آما يبحث في مختلف األمراض التي تصيب الدواجن في مراحل           
ونظرًا لكثرة   .  يسمي بالطب العالجي    الذي ونموها المختلفة وآيفية عالجها    

األمراض التي تصيب الدواجن وتعدد مسبباتها وعدم الوصول إلي اآتشاف            
اية   عالج ناجح للكثير منها حتى اآلن فإن الحاجة تدعو إلي مزيد من الوق         

.خاصة وأن الدواجن المريضة يقل إنتاجها حتى لو تم عالجها       



صناعة الدواجن        
-: تضم صناعة الدواجن مجموعة من العلوم أهمها                  

إنتاج البيض      ١.

إنتاج آتاآيت اللحم    ٢.

التفريخ   ٣.

التربية   ٤.

صناعة األعالف        ٥.

صناعة األدوية واللقاحات         ٦.

الصناعات المرافقة      ٧.

التسويق      ٨.

التعليم واإلرشاد       ٩.
البحث العلمي  ١٠.
الهيئات القومية للدواجن           ١١.



مقومات صناعة الدواجن         
-:العوامل الشخصية    

أن يكون المنتج ذو خبرة ودراية آافية بعلوم الدواجن      ١.
.وإدارة المزارع      

.أن يكون المنتج متفرغًا ومقيمًا بالمزرعة       ٢.
-:العوامل االقتصادية الزراعية         

وجود سالالت متخصصة وتالئم ظروف البيئة وذوق   ١.
.المستهلك  

توفر المواد الغذائية الرخيصة والجيدة بالقرب من               ٢.
.المزرعة  

-: العوامل االقتصادية غير الزراعية      -ج
أن تكون المزرعة ذات سعة مناسبة حتى يمكن     ١.

.استخدام األساليب الحديثة في اإلنتاج       
سهولة تسويق المنتجات وذلك بقرب المزرعة من    ٢.

. مراآز التجمعات السكانية الكبيرة          
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