
 :قسم اإلنتاج الحيواني تطوير مشاريع

 

 :األبقار  مشروع حظائر

متر 18000في قسم الثروة الحيوانية على مساحة  ألبقار الهوليشتاين حظائرإنشاء تم االنتهاء من 

قسم من الوحدات الفرعية لتربية األبقار بمختلف المراحل   12مربع ، ويشمل هذا المشروع على 

 2م180العمريةةة لةةتر فتةةرة التربيةةة وحتةةى إنتةةاق الحليةةو لعبقةةاره ويحتةةو  علةةى مظلةة  ب ةةور 

 اب تعمل مع ارتفاع درجات الحرارةهوحدة لاصة للتبريد بالضب 22ومزودة بـ  2م32وعرض 

 بقرة حلوب  200وال اقة االستيعابية للحضائر في حدود 

 

 

 ة والصحة الحيوانية:يمبنى الرعاية البيطرمشروع 

 اإلنتةاقومةة وحةدات ظمبنى الرعايةة البي ريةة والةةحة الحيوانيةة مةمن منإنشاء تم االنتهاء من 

تنقسم الي قسمين القسم االور لاص بالتدريو ال تبي 2م1000الحيواني وتبلغ مساحت  في حدود 

فةي حةواجز مةن الحديةد المجلفةن  المةابةوالعتجي والقسم الثاني لاص بمعالجة وعزر الحاالت 

 حالة  36حيوانات ليكون اجمالي االستيعاب  3وحدة كل وحدة تسع لـ 12بعدد 

 

 

 ب االلي:مبنى المحلمشروع 

علةةى شحةةدت التةةةاميم الهندسةةية وبال اقةةة  2م 800علةةى مسةةاحة  تةةم شنشةةاء مبنةةى المحلةةو ا لةةي

ويعةد مةن  ائر الموجةودة مةمن منظومةة المشةاريع المتكاملةةظالتشغيلية التي تتناسو مع طاقة الح

بنةةى، الناحيةة التقنيةةة مةن شحةةدت التةةاميم والمتوافقةةة مةةع مواصةفات االيةةزو العالمية  ، ويشةةمل الم

بقةةرة حلةةوب فةةي الحلبةةة االولةةى  25محلةةو الةةي علةةى ال ةةراي الةةدائر   و وب اقةةة اسةةتيعابية الةةي 

ويعتمد التقنيات الذكية في معرفة البقرة الداللة عن طريق الب اقة الممغن ة الموجودة على البقرة 

ين وغةر  ، كما يتضمن المبنى صالة علوية للمشاهدة لل تب والمتدربين والزوار ومكاتو للفنية

 الحليو المبردة ومكاتو للفنيينه معزولة لمضخات السحو السالو وغرفة الرى لخزانات 

 

 

 



 مصنع األلبان:مشروع 

يتضمن هذا المشروع احةدت التقنيةات المسةتخدمة فةي هندسةة التةةنيع الغةذائي والزراعةي والتةي 

والتي تفوق من الناحية التقنيةة شحةدت المةةانع المتخةةةة  تعتمد على االتةار الذكي فيما بينها

في احدت الشركات المحلية والعالمية في مجاالت األلبان ومشتقاتها ويتكون المةةنع مةن ل ةوط 

والزبةةاد  وغةةر  مبةةردة للحفةة  ومنةةاطق للغسةةيل والتعقةةيم  وقاعةةة  والزبةةدللحليةةو واللةةبن  إنتةةاق

تو  على معمل مجهز بأحدت التقنيات لمراقبةة ل ةوط معزولة الستقبار ال تب والزوار كما يح

 لتر/ يومه  10000وتقدر سعة المةنع وطاقة العمل ما يقارب والجودة  اإلنتاق

 

 

 مظلة تغذية وتربية العجول الصغيرة: مشروع 

لزيةادة عمةرا االفترامةي ومةن  تم عمل مظل  وهيكل حديةد مةن النةوع العةالي المقاومةة والمجلفةن

شةةهور ورلةة  علةةى  5-3السةةقف المعةةزور حراريةةا ورلةة  لتربيةةة العجةةور والعجةةتت حتةةى عمةةر 

والةةةور المرفقةةة تومةة  وجةةود الحةةواجز الحديديةةة المجلفنةةة المعزولةةة والتةةي   2م1000مسةةاحة 

 األساسيةهمتها لم ةباإلمافعجل وعجل هوتتي  هذا المنشأة  48تقدر طاقتها االستيعابية في حدود 

للتربية التدريو ال تبي عل برامج التغذية لعبقار لكةل التخةةةات فةي كليتةي العلةوم الزراعيةة 

 وكلية ال و البي ر  والثروة الحيوانية ل تب الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوسه واألغذية

 

 

 :األعالفمنطقة تجهيز وتخزين مشروع 

ورلة  لتجهيةةز عتئةق التغذيةة ولل هةةا مةن حبةةوب  2م1350مبنةةى حديةد  علةى مسةةاحة إنشةاءتةم 

 الخضراء تمهيدا الستخدامها في التغذية المباشرةه واألعت الةويا والذرة الشامية 

 

 

 

 

 

 

 



 ائر وحدات األغنام والماعز:ظتطوير وتحديث حمشروع  

، مضتت و الحواجز الخاصة بها ائر وحدات األغنام والماعز وعملظتم ت وير وتحديث ح

وإنشاء محلو متخةص لعغنام ورل  ممن إطار علمي ونمورجي وبالتعاون مع كليتي العلوم 

الزراعية واألغذية وكلية ال و البي ر  والثروة الحيوانية هورل  إلتاحة الفرصة شمام مختلف 

التخةةات وبالتالي إيجاد الفرص المتنوعة لمختلف طتب االلتةاص والباحثين العلميين 

 من هذا التقنيات الحديثة هلتستفادة 

 

 

 :الحياة الفطريةمشروع إنشاء محمية 

 الحيوانةةات المعرمةةة لتنقةةراض مثةةل المهةةا شنةةواعإنشةةاء من قةةة الحيةةاة الف ريةةة لتربيةةة بعةة   

وقةد تةم تحديةد المن قةة  2م21300العربي وغزار الريم والماعز القزم ،وبلغت المسةاحة المحةددة 

مظةتت منفةةلة للتوالةد  3متةر طةولي وعمةل  600بسور حديد  حور المن قةة المحةددة بمحةي  

 م  20×م15والعزر بمساحة 

 

 

 المحرقة:مشروع 

وتجهيزها بمحارق  2م 100على مساحة تم تجهيز من قة للتخلص من الحيوانات النافقة وال يور 

للتخلص من المخلفات  األولىتعمل بنظام االشتعار بالوقود والكهرباء وتتكون من وحدتين الوحدة 

 للحيوانات النافقةه الثانيةوالمواد ال بية والوحدة 

 

 

 معدات واليات التغذية:مشروع توريد 

الخضراء والتي تهد  الي  األعت لتطات ومويعات  2الحديثة بعدد  األبقارائر ظتم تزويد ح

واستخدام نظم الميكنة الزراعية وتقنياتها الحديثة في التغذية الخاصة باألبقار ورل  ممن  إدلار

 متكامل للمشروع والتنويع في مةادر الموارد و القوىه إطار

 


