
 

 اإلنتاج الحيواني والداجني والسمكي برنامج 

 
 

 : البرنامج عن نبذة

الحيوانية  الثروة  تستهلك  الزراعي، حيث  اإلنتاج  في  أساسي  والسمكي عنصر  والداجني  الحيواني  اإلنتاج  يمثل 

الزراعية، ويلعب   األراضي  إنتاج غير مباشر من  تعتبر  الحيواني، وهي  البروتين  إنتاج  في  الزراعية  الطبيعية  الموارد 

م الدخل الزراعي والدخل القومي للبالد، كما أنه يعد عنصراً هاماً  اإلنتاج الحيواني والداجني والسمكي دوراً هاماً في دع

فقد رأت  العمل،  التي يتطلبها سوق  لما تقدم، واستجابة لالحتياجات  الحيواني، ووفقا  البروتين  الغذائي من  لتحقيق األمن 

ا المستوى  على  المستجدات  لتواكب  الدراسية  ومقرراتها  البرامج  هيكلة  إعادة  ضرورة  لتلبية الكلية  واإلقليمي  لمحلي 

احتياجات سوق العمل في هذا الفرع الحيوي من العلوم الزراعية، لذلك شرعت الكلية في انشاء العديد من البرامج ومنها  

برنامج اإلنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والذي يهدف إلعداد طالب قادر على إدارة مزارع إنتاج الحيوان والدواجن 

وتصنيع العمل   واألسماك  فرق  مجموعات  إدارة  وكذلك  وحلها  اإلنتاجية  بالعمليات  المتعلقة  المشكالت  وتحديد  العالئق 

 .المتخصصة في مجال إنتاج الحيوان والدواجن واألسماك

 : البرنامج رسالة

فى  " واالبتكار  المعرفة  بين  يجمع  متميز  تعليم  إلعطاء  والسمكي  والداجنى  الحيوانى  اإلنتاج  برنامج  يسعي 

ت التخصص مع إعداد كوادر متخصصة ومتميزة من الخريجين والباحثين القادرين على المنافسة فى سوق العمل  مجاال

اإلنتاج   مزارع  إدارة  فى  عالية  بكفاءة  واستخدامها  المعاصرة  التكنولوجيا  وسائل  لمسايرة  والمؤهلين  واإلقليمي  المحلى 

 "لبيئةالحيوانى والداجنى والسمكي بما يخدم المجتمع وتنمية ا

 : البرنامج أهداف

إعداد وتأهيل خريج بكالوريوس إنتاج حيوانى وداجنى وسمكي ذات دراية ووعى بدور المهندس الزراعي   .1

 .فى خدمة وتنمية المجتمع

والداجنى   .2 الحيوانى  اإلنتاج  فى مزارع  المتاحة  الموارد  يدير ويوظف  أن  على  قادرا  وتأهيل خريج  إعداد 

 .والسمكي

التكنولوجيات    إعداد وتأهيل خريج .3 قادر على إدارة مزارع اإلنتاج الحيوانى والداجنى والسمكي مستخدماً 

واقتصادية   مناسبة  بطرق  المزارع  تلك  فى  المهنية  المشكالت  وحل  لمعالجة  المجاالت  تلك  فى  الحديثة 

 .محافظا على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى

 .ية واألخالقية واالجتماعية ذات الصلة بمجاالت تخصصهإعداد وتأهيل خريج واعياً بالقضايا القانون .4

اإلنتاج   .5 مجاالت  في  المنافسة  على  وقادر  العمل  سوق  لمتطلبات  مواكباً  عالية  كفاءة  ذوي  خريج  إعداد 

 .الحيواني والداجني والسمكي على المستويين المحلى واإلقليمي

ساهمة البحثية الفعالة لدعم التقدم العلمي فى إعداد خريج البرنامج كطالب دراسات عليا متميز قادر على الم .6

الوطني  المستوى  على  القطاعات  هذه  دعم  في  واإلسهام  والسمكي  والداجنى  الحيوانى  اإلنتاج  مجاالت 

 .وخدمة المجتمع
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 :الخريج إلعداد الميداني التدريب مجاالت

الكلية   رؤية  مع  لتتوافق  البرنامج  لطالب  التدريبية  الخطة  عن طريق  وضعت  الطالب  وقدرات  مواهب  وتنمية 

دفعه للتعليم الذاتى والتعاونى وتشجيعه على االبتكار واالختراع واالتصال، األمر الذى يؤهله إلدارة مشروع استثماري  

خاص به يتواءم مع حاجة اإلقليم معتمداً على نفسه كمنتج صغير قادر على االبتكار مما يؤدى بدوره إلى الحد من البطالة  

 .وزيادة الدخل القومى ورفع مستوى المعيشة لألفراد

 مل: ليش  الميداني التدريب طيطتخ تم

 .البحثية لألقسام المعنية بالكلية عامعامل والمزرالتدريب بال •

 .بمزارع انتاج وتربية الدواجن وانتاج البيض ومعامل التفريخالتدريب  •

 .مزارع األرانب والسمانب التدريب •

 . االنتاج المكثف للحليب )مزارع األلبان( بمزارعالتدريب  •

 .مزارع التسمينبالتدريب  •

 .التلقيح اإلصطناعى لألبقار والجاموسز التدريب بمراك •

 .مزارع انتاج وتربية األسماكالتدريب ب •

 .مصانع األعالف واإلضافات الغذائيةالتدريب ب •

 .معاهد بحوث اإلنتاج الحيوانى والثروة السمكيةالتدريب ب •

 . التدريب بالجمعيات واإلدارات الزراعية •

 التدريب باإلدارات البيطرية.  •

 :البرنامج خريج عمل مجاالت

 .العمل بمزارع انتاج وتربية الدواجن وانتاج البيض ومعامل التفريخ •

 .إنشاء مزارع األرانب والسمان •

 . مزارع االنتاج المكثف للحليب )مزارع األلبان( •

 .مزارع التسمين •

 .التلقيح اإلصطناعى لألبقار والجاموس •

 .مزارع انتاج وتربية األسماك •

 .طيور وأسماك الزينة •

 .مصانع األعالف واإلضافات الغذائية •

 .تحليل وفحص وتجارة األعالف •

 .مختبرات التكنولوجيا الحيوية •

 .معاهد بحوث اإلنتاج الحيوانى والثروة السمكية •

 : البرنامج على القائمين مع التواصل
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