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 لسمات املميزة لبرنامج إلانتاج الحيوانيا

هخاج الحُىاوي ضمً البرامج الخعلُمُت التي جلدمها ولُت الصزاعت جامعت عين شمع لاإبسهامج  -1

حدائم كصس ُمحمد علي بشبرا الخُمت )ُمحافظت الللُىبُت( في ذاث املىكع الجغسافي املخميز 

مً الشمال على مشازف دلخا الىُل ومً الجىىب على مدخل ُمحافظتي اللاهسة  ألاثسي ُمطلإ

لُت وأبىائها في جىاصل الحضازة 
ُ
خي للي والجيزة ، وهأهما ًسُمص املىكع بداللت بلُغت إلى الدوز الخاٍز

 على الِفىس والعلم ولاإ
ً
ظخلبل كائما

ُ
 بخياز والخحدً. الصزاعُت بين املاض ي وامل

لت لبرهامج لاإ -2 والتى حد بسامج ولُت الصزاعت جامعت عين شمع أهخاج الحُىاوي هاملياهت العٍس

تحعخبرإ   مً أوائل اليلُاث على املظخىي املحلي ولاكلُمي في املىظىمت الخعلُمُت املصٍس

ؤطظاث العلمُت علكاث الخعاون ألاوادًمي والعلمي لليلُت والبرهامج مع العدًد مً املعاهد وإ -3
ُ
امل

ب مُداوي  ب ، مما ًدُح فسص جدٍز ع والبح. والخدٍز والبحثُت واملجخمعُت ، في مجاالث الخدَز

 . فعال ومخميز لطلب البرهامج

ب املخلدمت لطلبه مثل مصزعت لاهخاج الحُىاوي باليلُت  -4  –ًخميز البرهامج بىجىد وطائل الخدٍز

مصزعت  -كطُع ماعص –جحخىي على )كطُع جامىض مصزعت اليلُت بشللان  –مصزعت أزاهب 

ومظطحاث خضساء لصزاعت  –مصىع علف  –مصزعت طمان  –مصزعت دواجً  –أزاهب 

 املحاصُل العلفُت( 

ع اللائمين على بسهامج لاهخاج الحُىاوي بخبراث مخميزة مً خلل  -5 ًخمخع أعضاء هُئت الخدَز

 -:لعدًد مً ألاوشطت البحثُت ولاوادًمُت والتى حشم

   ادة في اطخحداث مجال لاطتززاع الظميي في ولُاث الصزاعت على مظخىي الجمهىزٍت  الٍس

إ
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  ت لدي الحصىل على دزجاث علمُت مً جامعاث أجىبُت مما ًىفس جىىع في املدازض الفىٍس

 ألاطاجرة 

  الحصىل على جىائص ومشسوعاث بحثُت على املظخىي املحلي والدولي 

   وشس هخب مخخصصت وبحىث علمُت في دوزاث علمُت ذاث معامل جأثير 

  ت في مجال لاهخاج الحُىاوي  املشازهت في حملث الخىعُت وألاوشطت لازشادًت الخيًر

  جىظُم واملشازهت في املؤجمساث العلمُت والخطبُلُت على املظخىي املحلي ولاكلُمي والدولي 

 ًد العدًد مً املىاصب اللُاد
ُ
 ت على مظخىي اليلُت والجامعت جلل

 ( ت ومىظمت ألاغرًت والصزاعت د عدة مىاصب على مظخىي وشازة الصزاعت املصٍس
ُ
 (FAOجلل

  ين الحيىمي ت الصزاعُت على املظخٍى لاشساف الفني ولاطدشازي على عدًد مً ألاوشطت الخجاٍز

 والخاص 

 مدون بالهُئت اللىمُت لضمان جىدة الخعلُم في مؤطظاث الخعلُم العالي، ومنهم مساجعىن معخ

  جىدة الخعلُم ولاعخماد 

ًخميز بسهامج لاهخاج الحُىاوي بىجىد بيُت جحخُت ملئمت مثل كاعاث الخدَزع واملعامل املخخلفت  -6

  املجهصة بالىطائل التي جىفس بِئت حعلُمُت صحُت جحلم أفضل مخسجاث حعلُمُت مظتهدفت 

بيلُاث  املماثلتدزاطُت ال ًىجد هظير لها في البرامج  ًىفس بسهامج لاهخاج الحُىاوي ملسزاث -7

الدزاطُت العدًد مً امللسزاث ضافت إلى بالإ الصزاعت بجامعاث أخسي،مثل ملسز صحت الحُىان 

املخىىعت والتى جدُح لطالب البرهامج الحصىل على دزجت البيالىزٍىض في العلىم الصزاعُت في 

 عام  – هخاج أطمانإ -هخاج دواجً إ -هخاج حُىاوي إ -الخخصصاث الخالُت : يحدإ
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الظميي الحُىاوي والداجني وإ لاهخاجًخميز البرهامج بىجىد مىخبت مخميزة للىخب الخاصت  -8

ت لليلُت بلاعاتها املخخلفت )كاعت املساجع العسبُت بالإ كاعت املساجع  –ضافت للمىخبت املسهٍص

 كاعت الدوزٍاث العلمُت(  –ألاجىبُت 

جي البرهامج في العدًد مً جهاث ومؤطظاث طىق العمل ما  جصاًد -9 وجىىع فسص الخىظُف لخٍس

ج مع احخُاجاث طىق العمل   ًدلل على جىافم مىاصفاث الخٍس

ع   -11 البرهامج هُان جفاعلى ًمازض مهامه فى بِئت دًىامُىُت بين الطلب وأعضاء هُئت الخدَز

ين   ولاداٍز

عملُت الخعلُمُت وىهه ًيخمي ليلُت الصزاعت جامعت عين ًطبم البرهامج معاًير الجىدة في ال  -11

 عخماد شمع واملعخمدة مً الهُئت اللىمُت لضمان جىدة الخعلُم ولاإ

ع بالبرهامج همحسزًٍ ومحىمين لعدد مً الدوزٍاث   -12 ٌشازن عدد مً أعضاء هُئت الخدَز

هم املظخمس على علإوالدولي ما ًدل على اطكلُمي لاالعلمُت املخخلفت على املظخىي املحلى و

س  والداجني والظميي داث في مجال لاهخاج الحُىاويجأحدث املظخ ولاطخفادة منها في جطٍى

 وجحدً. ملسزاث البرهامج 


