
 وحدة األبقار:

تضم الوحدة العديد من المرافق التي تخدم التدريب الطالبي والبحث العلمي حيث تم تطوير 

 العديد من المشاريع الجديدة وتشمل : بإنشاءالوحدة 

 :األبقارحظائر 

قسم من   12شمل على تمتر مربع ، و18000مساحة  بتضم الوحدة حظائر ألبقار الهوليشتاين 

الفرعية لتربية األبقار بمختلف المراحل العمرية خالل فترة التربية وحتى إنتاج الحليب الوحدات 

وحدة خاصة للتبريد  22مزودة بـ  2م32وعرض  2م180حتوي على مظله بطول تلألبقار. و

 بقرة حلوب. 200ائر ظوالطاقة االستيعابية للح بالضباب تعمل مع ارتفاع درجات الحرارة

 :ارلألبق اآلليالمحلب 

أحدث التصاميم الهندسية وبالطاقة تشغيلية تتناسب ب  2م 800المحلب اآللي على مساحة  تم إنشاء

ضمن منظومة المشاريع المتكاملة ويعد من الناحية التقنية من أحدث  وذلك ائرظمع طاقة الح

و   على الطراز الدائري اآلليمحلب الالتصاميم المتوافقة مع مواصفات االيزو العالميه ، و 

ويعتمد التقنيات الذكية في معرفة البقرة  الواحدةفي الحلبة  ببقرة حلو 25وبطاقة استيعابية  

غرف معزولة حلب الداخلة عن طريق البطاقة الممغنطة الموجودة على البقرة ، كما يتضمن الم

صالة علوية للمشاهدة ويضم لخزانات الحليب المبردة  أخرىلمضخات السحب السالب وغرفة 

 للطالب والمتدربين والزوار ومكاتب للفنيين.صصه مخ

 

 :األلبانمصنع 

التقنيات المستخدمة في هندسة التصنيع الغذائي التي تعتمد على االتصال  بأحدثالمصنع  إنشاءتم 

 الذكي فيما بينها.

والتي تفوق من الناحية التقنية أحدث المصانع المتخصصة في احدث الشركات المحلية والعالمية  

والزبادي  والزبدللحليب واللبن  أنتاجفي مجاالت األلبان ومشتقاتها ويتكون المصنع من خطوط 

وغرف مبردة للحفظ ومناطق للغسيل والتعقيم كما يحتوي على معمل مجهز بأحدث التقنيات 

     ة.وتقدر طاقمعزولة الستقبال الطالب والزوار علوية والجودة وقاعة  اإلنتاجقبة خطوط لمرا

 لتر/ يوم. 6000سعة المصنع  ما يقارب  و

 

 



 ة :يمبنى الرعاية البيطر

وتبلغ  األبقارمرافق مزرعة  منظومةمبنى الرعاية البيطرية والصحة الحيوانية ضمن  إنشاءتم 

خاص بالتدريب الطالبي والعالجي والقسم الثاني  األولقسمين القسم  ىتنقسم ال2 م1000مساحته 

وحدة كل وحدة  12في حواجز من الحديد المجلفن بعدد  المصابةخاص بمعالجة وعزل الحاالت 

 حالة. 36االستيعاب  إجماليحيوانات ليكون  3سع لـتت

 مظلة تغذية وتربية العجول الصغيرة:

تم عمل مظلة وهيكل حديد من النوع العالي المقاومة والمجلفن وسقف معزول حراريا وذلك 

حواجز تضم   2م1000شهور وذلك على مساحة  5-3لتربية العجول والعجالت حتى عمر 

عجل وعجله. وتتيح هذه  48حديدية مجلفنة المعزولة والتي تقدر طاقتها االستيعابية في حدود 

برامج التغذية لألبقار لكل  ىالتدريب الطالبي عل وهي األساسيةمهمتها ل باإلضافةالمنشأة 

لطالب  وذلكوكلية الطب البيطري والثروة  واألغذيةالتخصصات في كليتي العلوم الزراعية 

 الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس.

 :األعالفمنطقة تجهيز وتخزين 

حبوب الصويا بيز عالئق التغذية وخلطها وذلك لتجه 2م1350مبنى حديدي على مساحة إنشاءتم 

 الخضراء تمهيدا الستخدامها في التغذية المباشرة. واألعالفوالذرة الشامية 

 معدات واليات التغذية:

 إلىالخضراء والتي تهدف  األعالفخالطات وموزعات  2الحديثة بعدد  األبقارتم تزويد حظائر 

تها الحديثة في التغذية الخاصة باألبقار وذلك ضمن واستخدام نظم الميكنة الزراعية وتقنيا إدخال

 متكامل والتنويع في مصادر الموارد و القوى . إطار

 التحصينات الوقائية التي تقوم بها الوحدة خالل السنة:
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 التسمم المعوي والدموي .2

 جرعة منشطة للتسمم المعوي .3

 جرعة منشطة للتسمم الدموي .4

 القالعيةجرعة منشطة للحمى  .5

 


