الئحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
كليـ ـة الط ـب البيط ـرى
جامع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوان

1
مـــــــادة ( ) 1

2
أوآل :
الدرجات العلمٌة :

ــ تتكون الكلٌة من األقسام األتٌة :
 .1قسم التشرٌح واألجنة
 .2قسم الهستولوجٌا
 .3قسم الكٌمٌاء الحٌوٌة وكٌمٌاء األغذٌة
 .4قسم الفسٌولوجٌا

 .1درجة البكالورٌوس فى العلوم الطبٌة البٌطرٌة.
 .2درجة الماجستٌر فى العلوم الطبٌة البٌطرٌة.
 .3درجة دكتوراة الفلسفة فى العلم الطبٌة البطرٌة.
ثانٌــآ :
دبلوم الدراسات العلٌا فى أحد الفروع الواردة فى الئحة الكلٌة الخاصة بالدراسات العلٌا .

 .5قسم األدوٌة
 .6قسم الباثولوجٌا والباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة

مـــــــادة ( ) 3

 .7قسم المٌكروبٌولوجٌا
 .8قسم الطفٌلٌات
 .9قسم الرقابة الصحٌة عل األغذٌة (األلبان ومنتاجاتها والزٌوت والدهون والبٌض واللحوم واألسماك

مدة الدراسة لنٌل درجة البكالورٌوس فى العلوم الطبٌة البٌطرٌة خمس سنوات موزعة على عشر فصول
دراسٌة ٌدرس خاللها الطالب ما ال ٌقل عن ( 217وحدة دراسٌة ) و الوحدة الدراسٌة عبارة عن محاضرة لمدة
ساعة واحدة أو درس عملى لمدة ساعتٌن اسبوعٌآ خالل فصل دراسى واحد .

ومنتجاتها والمخلفات الحٌوانٌة)

مــــــــادة ( ) 4

 .11قسم طب الحٌوان (أمراض باطنة  -أمراض معدٌة  -حٌوانات برٌة)

المواد التى تدرس لنٌل درجة البكالورٌوس فى العلوم الطبٌة البٌطرٌة .

 .11قسم أمراض الدواجن
 .12قسم أمراض األسماك
 .13قسم التغذٌة والتغذٌة اإلكلٌنٌكٌة
 .14قسم الجراحة (الجراحة و التخدٌر واألشعة)

رقم
المقـــرر

عدد الساعات
المقــــــــــــرر

 .15قسم صحة الحٌوان والدواجن والبٌئة
 .16قسم الوالدة (التولٌد والتناسل والتلقٌح الصناعى)
 .17قسم األمراض المشتركة
 .18قسم الطب الشرعى والسموم
 .19قسم سلوكٌات الحٌوان ورعاٌتة (سلوكٌات الحٌوان والدواجن والوراثة البٌطرٌة والهندسة الوراثٌة
وتربٌة وإنتاج حٌوانى وتربٌة وإنتاج الدواجن وتربٌة وإنتاج األسماك)

مـــــــادة ( ) 2
تمنح جامعة جنوب الوادى بناء على طلب كلٌة الطب البٌطرى الدرجات العلمٌة والدبلومات اآلتٌة :

111
112
113
114
115
116
121
122
123

تشرٌح وأجنة (عام)
هستولوجٌا ( الحٌوان)
الوراثة والهندسة الوراثٌة
كٌمٌاء حٌوٌة
لغة انجلٌزٌة ومصطلحات طبٌة
إرشاد بٌطرى
تشرٌح وأجنة ( خاص )
هستولوجٌا الدواجن واألسماك
الفٌزٌاء الحٌوٌة

نظرى

عملى

2
2
3
3
2
2
2
2
2

4
4
2
3
ــ
ــ
4
4
2

3

رقم
المقـــرر

124
125
126
211
212
213
214
215
221
222
223
224
311
312
313
314
315
316
321
322
323
324
325
326
411
412
413
414
415
416

4
عدد الساعات

رقم
المقـــرر

المقــــــــــــرر

األٌض وكٌمٌاء التغذٌة
إقتصاد وإدارة مزارع
الحاسب اآللى ( جزء أول )
تشرٌح (عام )
فسٌولوجٌا ( عام )
تربٌة وإنتاج حٌوانى
إدارة الحٌوان والدواجن
الحاسب اآللى ( جزء ثان )
تشرٌح ( خاص )
فسٌولوجا ( خاص )
تربٌة وإنتاج دواجن
سلوكٌات الحٌوان والدواجن
باثولوجٌا (عام )
مٌكروبٌولوجٌا (عام )
طفٌلٌات (عام )
أدوٌة بٌطرٌة (عام )
الرقابة الصحٌة علً االلبان
تغذٌة الحٌوان والدواجن واالسماك
باثولوجٌا ( خاص )
مٌكروبٌولوجٌا ( خاص )
طفٌلٌات ( خاص )
أدوٌة بٌطرٌة ( خاص )
الرقابة الصحٌة علً منتجات األلبان والزٌوت
والدهون والبٌض
تغذٌة إكلٌنٌكٌة
جراحة ( تخدٌر )
أمراض باطنة ( جزءأول )
أمراض معدٌة ( جزء أول )
الرقابة الصحٌة على اللحوم
طب شرعى وسموم
باثولوجٌا إكلٌنٌكٌة

نظرى

عملى

3
2
2
3
4
2
2
2
3
4
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
ـــ
2
4
4
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
1
2
2
3
4
2

2
2
2
2
2
4
4

421
422
423
424
425
426
511
512
513
514
515
516
521
522
523
524
525

عدد الساعات
المقــــــــــــرر

جراحة عامة
والدة ( تناسلٌات)
أمراض معدٌة (جزء ثان)
الرقابة الصحٌة على لحوم الدواجن واألسماك
أمراض األسماك
تشخٌص معملى إكلٌنٌكى
جراحة خاصة (جزء أول)
والدة (تلقٌح صناعى)
أمراض باطنة (جزء ثان)
صحة الحٌوان والدواجن
أمراض مشتركة
أمراض طٌور وأرانب (جزء أول)
جراحه خاصة (جزء ثان)
والدة (تولٌد)
أمراض باطنة (حٌوانات برٌة)
أمراض طٌور وأرانب (جزء ثان)
الصحة البٌئٌة والتلوث

نظرى

عملى

2
2
2
3
3
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
3

2
2
2
2
4
4
3
2
2
2
2
3
4
4
2
3
2

مـــــــادة ( ) 5
تبٌن الجداول التالٌة توزٌع ا لمواد الدراسٌة على الفصول الدراسٌة وعدد ساعات الدروس النظرٌة والعملٌة
المخصصة لكل مادة أسبوعٌآ وإجمالى عدد الساعات الدراسٌة أثناء كل فصل دراسى  .و كـذا النهاٌة العظمى
لكـل مـادة .

5

6

( الفرقـــة األولــــى )

( الفرقـــة الثانٌــــة )

الفصل الدراسى األول

عدد الساعات

النهاٌة
العظمى

نظرى

عملى

تشرٌح وأجنة ( عام )

2

4

111

هستولوجٌا ( الحٌوان )

2

4

111

الوراثة والهندسة الوراثٌة

3

2

111

كٌمٌاء حٌوٌة

3

3

111

لغة إنجلٌزٌة ومصطلحات طبٌة

2

ـــ

51

إرشاد بٌطرى

2

ـــ

51

المجموع

14

13

511

المـــــــــــادة

الفصل الدراسى الثانى

عدد الساعات

الفصل الدراسى األول

عدد الساعات
نظرى

عملى

تشرٌح (عام)

3

4

111

فسٌولوجٌا (عام)

4

4

111

تربٌة وإنتاج حٌوانى

2

2

51

إدارة الحٌوان والدواجن

2

2

111

الحاسب اآللى (جزء ثان)

2

2

51

المجموع

13

14

411

المـــــــــــادة

الفصل الدراسى الثانى

النهاٌة
العظمى

عدد الساعات

نظرى

عملى

تشرٌح وأجنة (خاص)

2

4

111

هستولوجٌا (الدواجن واالسماك)

2

4

111

فسٌولوجٌا (خاص)

الفٌزٌاء الحٌوٌة

2

2

111

تربٌة وإنتاج دواجن

2

األٌض وكٌمٌاء التغذٌة

3

3

111

سلوكٌات الحٌوان والدواجن

2

إقتصاد وإدارة مزارع

2

ـــ

51

الحاسب اآللى (جزء أول)

2

2

51

المجموع

13

15

511

المـــــــــــادة

النهاٌة
العظمى

النهاٌة
العظمى

نظرى

عملى

تشرٌح (خاص)

3

4

111

4

4

111

2

51

2

111

المـــــــــــادة

المجموع

11

12

351

7

8

( الفرقـــة الثالثـــــة )

( الفرقـــة الرابعــــة )

الفصل الدراسى األول

عدد الساعات

الفصل الدراسى األول

النهاٌة
العظمى

عدد الساعات

النهاٌة
العظمى

نظرى

عملى

باثولوجٌا (عام)

3

2

111

مٌكروبٌولوجٌا (عام)

3

2

111

أمراض باطنة (جزء اول)

طفٌلٌات (عام)

3

2

111

أمراض معدٌة (جزء اول)

2

أدوٌة بٌطرٌة (عام)

3

2

111

الرقابة الصحٌة على اللحوم

3

2

الرقابة الصحٌة على االلبان

3

2

111

طب شرعى وسموم

4

4

111

تغذٌة الحٌوان والدواجن واألسماك

3

2

111

باثولوجٌا اكلٌنٌكٌة

2

4

111

المجموع

18

12

611

المجموع

14

16

551

المـــــــــــادة

الفصل الدراسى الثانى

عدد الساعات

جراحة وتخدٌر

1

2

51

2

2

111

2

111
111

المـــــــــــادة

النهاٌة
العظمى

نظرى

عملى

باثولوجٌا (خاص)
مٌكروبٌولوجٌا (خاص)
طفٌلٌات (خاص)
أدوٌة بٌطرٌة (خاص)
الرقابة الصحٌة على منتجات األلبان والزٌوت والدهون
والبٌض
التغذٌة االكلٌنٌكٌة

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

111
111
111
111
111

3

2

111

المجموع

18

12

611

المـــــــــــادة

نظرى

عملى

الفصل الدراسى الثانى

عدد الساعات

النهاٌة
العظمى

نظرى

عملى

جراحة (عامة)
والدة (تناسلٌات)
أمراض معدٌة (جزء ثان)
الرقابة الصحٌة على لحوم الدواجن واألسماك
أمراض أسماك
تشخٌص معملى إكلٌنٌكى

2
2
2
3
3
2

2
2
2
2
4
4

111
111
111
111
111
111

المجموع

14

16

611

المـــــــــــادة

9

11

( الفرقـــة الخامســــة )

مـــــــادة ( ) 6
1ـ ٌقوم طالب السنة الرابعة وطالب السنة الخامسة برحلــة علمٌــة خــالل العــام الدراسـى للتطبٌقــات العملٌــة

الفصل الدراسى األول

عدد الساعات

النهاٌة
العظمى

نظرى

عملى

جراحة خاصة (جزء اول)

2

3

111

والدة (تلقٌح صناعى)

2

2

111

أمراض باطنة (جزء ثان)

2

2

111

أمراض طٌور وأرانب (جزء أول)

2

3

111

صحة الحٌوان والدواجن

3

2

111

أمراض مشتركة

3

2

111

المجموع

14

14

611

المـــــــــــادة

و الزٌارات المٌدانٌة .
2ـ ٌإدى الطالب تدرٌبا إكلٌنٌكٌا وعملٌا بعد امتحانات الفرقة الثالثة والرابعة موزعة على فترتٌن بواقع شهرٌن
سنوٌا بٌن الثالثة والرابعة وبٌن الرابعة الخامسة بالمعامل ومعاهد البحوث البٌطرٌة والمجازر والرقابة الصحٌة
على األغذٌة ومعامل صحة الحٌوان والمستشفٌات البٌطرٌة والمزارع الحٌوانٌة والداجنة و السمكٌة
والتطبٌقات الحقلٌة األخرى وذلك تحت إشراف أعضاء هٌئة التدرٌس المختصة وٌحدد مجلس الكلٌة مجموعات
التدرٌب وطرٌقة توزٌع الطالب  .وٌمنح الطالب بدل إنتقال قدرة (مائة جنٌة) شهرٌا خالل فترة التدرٌب وال
ٌمنح الطالب شهادة البكالورٌوس إال إذا كان قد أمضى فترة التدرٌب بصورة مرضٌة .

مـــــــادة( ) 7
ٌتم تصحٌح كل مقرر من مائة درجة ومدة اإلمتحان التحرٌرى لكل مادة ثالث ساعات عدا المواد اآلتٌة (لغة
إنجلٌزٌة ومصطلحات طبٌة  ،إرشاد بٌطرى  ،الحاسب اآللــى  ،تربٌة وانتـاج حٌوانـى  ،تربٌــة وانتــاج
دواجــن  ،إقتصاد إدارة مزارع  ،جراحة وتخدٌر) مدة اإلمتحان التحرٌرى ساعتان والنهاٌة العظمى  51درجة

الفصل الدراسى الثانى

عدد الساعات

النهاٌة
العظمى

نظرى

عملى

جراحة خاصة (جزء ثان)

2

4

111

والدة (تولٌد)

2

4

111

أمراض باطنة (حٌوانات برٌة)

2

2

111

أمراض طٌور وأرانب (جزء ثان)

2

3

111

الصحة البٌئٌة والتلوث

3

2

111

المجموع

11

15

511

المـــــــــــادة

لكل مادة وتبٌن الجداول اآلتٌة األمتحانات التحرٌرٌة والشفوٌة والعملٌة التى تعقد فى نهاٌة كل فصل دراسى
لكل مادة :

ااافففجحكا

11

12

( الفرقـــة األولــــى )

( الفرقـــة الثانٌة )

الفصل الدراسى األول

اإلمتحانات
الفصل الدراسى األول

المـــــــــــادة
تشرٌح وأجنة ( عام )

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

هستولوجٌا ( الحٌوان )

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

الوراثة والهندسة الوراثٌة

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

كٌمٌاء حٌوٌة

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

اإلمتحانات

المـــــــــــادة
تشرٌح (عام)

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

فسٌولوجٌا (عام)

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

تربٌة وإنتاج حٌوانى

تحرٌرى  /عملى  /ـــــــــ

لغة إنجلٌزٌة ومصطلحات طبٌة

تحرٌرى  /ـــــــــ  /ـــــــــ

إدارة الحٌوان والدواجن

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

إرشاد بٌطرى

تحرٌرى  /ـــــــــ  /شفهى

الحاسب اآللى (جزء ثان)

تحرٌرى  /عملى  /ـــــــــ

الفصل الدراسى الثانى

اإلمتحانات
الفصل الدراسى الثانى

المـــــــــــادة
تشرٌح وأجنة ( خاص )

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

هستولوجٌا ( الدواجن و األسماك )

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

الفٌزٌاء الحٌوٌة

تحرٌرى  /عملى  /ـــــــــ

األٌض و كٌمٌاء التغذٌة

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

إقتصاد و إدارة مزارع

تحرٌرى  /ـــــــــ  /ـــــــــ

الحاسب اآللى (جزء أول)

تحرٌرى  /عملى  /ـــــــــ

اإلمتحانات

المـــــــــــادة
تشرٌح (خاص)

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

فسٌولوجٌا (خاص)

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

تربٌة وانتاج دواجن

تحرٌرى  /عملى  /ـــــــــ

سلوكٌات الحٌوان والدواحن

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

13

14

( الفرقـــة الثالثة )

( الفرقـــة الرابعة )

الفصل الدراسى األول

الفصل الدراسى األول

اإلمتحانات

المـــــــــــادة

اإلمتحانات

المـــــــــــادة
باثولوجٌا (عام)

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

جراحة (تخدٌر)

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

مٌكروبٌولوجٌا (عام)

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

أمراض باطنة (جزء أول)

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

طفٌلٌات (عام)

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

أمراض معدٌة (جزءأول)

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

أدوٌة بٌطرٌة (عام)

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

الرقابة الصحٌة على اللحوم

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

الرقابة الصحٌة على االلبان

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

طب شرعى وسموم

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

تغذٌة الحٌوان والدواجن واألسماك

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

باثولوجٌا إكلٌنٌكٌة

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

الفصل الدراسى الثانى

اإلمتحانات
الفصل الدراسى الثانى

اإلمتحانات

المـــــــــــادة
باثولوجٌا (خاص)

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

المـــــــــــادة

مٌكروبٌولوجٌا (خاص)

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

جراحة (عامة)

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

طفٌلٌات (خاص)

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

والدة (تناسلٌات)

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

أدوٌة بٌطرٌة (خاص)

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

أمراض معدٌة (جزء ثان)

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

الرقابة الصحٌة على منتجات االلبان والزٌوت والدهون

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

الرقابة الصحٌة على لحوم الدواجن واألسماك

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

أمراض أسماك

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

تشخٌص معملى إكلٌنٌكى

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

والبٌض
التغذٌة اإلكلٌنٌكٌة

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

16
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مـــــــادة ( ) 8
على الطالب متابعة المحاضرات و الدروس العملٌة بالحضور و لمجلس الكلٌة بناءآ على طلب مجالس األقسام

( الفرقـــة الخامسة )

أن ٌحرم الطالب من أداء اإلمتحان ألى مادة تعدت نسبة غٌابه فى الدروس العملٌة عن  %52من إجمالى
الفصل الدراسى األول

اإلمتحانات

الدروس العملٌة و فى هذة الحالة ٌعتبر الطالب راسبآ فى المواد التى حرم من التقدم إلمتحانها إال إذا قدم عذرآ
عن الغٌاب ٌقبله مجلس الكلٌة فٌعتبر غائبآ بعذر مقبول .

المـــــــــــادة
جراحة خاصة (جزء أول)

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

والدة (تلقٌح صناعى)

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

أمراض باطنة (جزء ثان)

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

أمراض طٌور و أرانب (جزءأول)

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

صحة الحٌوان والدواجن

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

أمراض مشتركة

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

الفصل الدراسى الثانى

مـــــــادة ( ) 9
** توزٌع النهاٌة العظمى لمجموع الدرجات لكل مادة على النحو التالى :
 % 51لإلمتحان التحرٌرى
 % 31لإلمتحانات الشفوٌة و العملٌة
 % 21إمتحانات أعمال السنة
** ال ٌعتبر الطالب ناجحآ فى أى مادة إال إذا حصل على  % 31على األقل من الدرجة المخصصة لإلمتحان
التحرٌرى فى المادة .

اإلمتحانات

المـــــــــــادة
جراحة خاصة (جزء ثان)

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

والدة (تولٌد)

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

أمراض باطنة (حٌوانات برىة)

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

أمراض طٌور و أرانب (جزء ثان)

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

الصحة البٌئٌة والتلوث

تحرٌرى  /عملى  /شفهى

مـــــــادة ( ) 11
ٌحسب التقدٌر العام للطالب الناجح فى جمٌع مواد فصل دراسى معٌن أو الناجحون فى جمٌع المواد الدراسٌة فى
نهاٌة سنة جامعٌة لفرقة دراسٌة معٌنة بؤحد التقدٌرات األتٌة :
ممتاز  %85فؤكثر من مجموع الدرجات
جٌد جدآ من  %75الى أقل من  %85من مجموع الدرجات
من  %65الى أقل من  %75من مجموع الدرجات
جٌد
من  %51الى أقل من  %65من مجموع الدرجات
مقبول
أما رسوب الطالب فٌقدر بإحدى التقدٌرٌن التالٌٌن :
من  %31الى أقل من  %51من مجموع الدرجات
ضعٌف
ضعٌف جدآ أقل من  %31من مجموع الدرجات
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مـــــــادة ( ) 11
ٌنقل الطالب من الفرقة المقٌد بها الى الفرقة التى تلٌها إذا نجح فى جمٌع المواد الدراسٌة أو كان راسبآ فٌما ال
ٌزٌد عن مقررٌن إثنٌن من مقرارات فرقته أو الفرقة األدنى و ٌإدى الطالب اإلمتحان فٌما رسب فٌه مع طالب
الصف الدراسى الذى رسب فى مقرراته  .أما طالب الفرقة النهائٌة الذٌن ٌرسبون فٌما ال ٌزٌد عن مقررٌن
فٌعقد لهم دور ثانى فى نوفمبر من كل عام  .فإذا تكرر رسوبهم إمتحنوا فٌما رسبوا فٌه مع طالب الفصل
الدراسى الذى ٌدرس هذا المقرر حتى ٌتم نجاحهم فٌما رسبوا فٌه .

مـــــــادة ( ) 12
 1ـ ٌشترط لحصول الطالب على درجة البكالورٌوس فى العلوم الطبٌة البٌطرٌة أن ٌكون ناجحآ فى جمٌع المواد
التى درسها و إمتحن فٌها و ٌكون قد أمضى فترة التدرٌب على وجه مرض .
 2ـ ٌحتسب التقدٌر العام لدرجة البكالورٌوس على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصل علٌها الطالب فى
كل السنوات و ٌتم ترتٌب الطالب وفقآ لــذا المجموع و ٌمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقدٌره النهائى ممتاز
أو جٌد جدآ و على أال ٌقل تقدٌره العام فى أى فرقة من الفرق الدراسٌة عن جٌد جدآ و ٌشترط لحصول الطالب
على مرتبة الشرف أال ٌكون قد رسب فى أى إمتحان تقدم له فى أى فرقة .

الدراسات العليا

19
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 1ــ درجة الماجستٌر فى العلوم الطبٌة البٌطرٌة

مـــــــادة( ) 15

مـــــــادة( ) 13
ٌشترط فى قٌد الطالب لدرجة الماجستٌر فى العلوم البٌطرٌة :

ٌشترط فى الطالب لنٌل درجة الماجستٌر فى العلوم الطبٌة البٌطرٌة :
 1ـ أن ٌتابع لمدة سنة كاملة الدراسة التى تقررها لجنة الدراسات العلٌا و مجلس الكلٌة بناءآ على إقتراح
مجالس األقسام المختصة على أن تشمل هذة الدراسة :

 1ـ أن ٌكون حاصآل على درجة البكالورٌوس فى العلوم الطبٌة البٌطرٌة من إحدى الجامعات المصرٌة أو على
درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به بتقدٌر عام ( جٌد ) على األقل و تقدٌر ( جٌد جدآ ) على االقل
فى المادة المراد التسجٌل فٌها  .أو أن ٌكون حاصآل على دبلوم الدراسات العلٌا فى إحدى فروع التخصص
بتقدٌر عام ( جٌد ) و تقدٌر ( جٌد جدآ ) فى مادة التخصص على األقل .

البحث على أن تكون جمٌعها فى حدود  8ساعات نظرى و  12ساعة عملى أسبوعٌآ بواقع عدد  2ساعة عملٌة

 2ـ أن ٌكون قد مضى على حصوله على درجة البكالورٌوس سنة كاملة على األقل .

لكل مقرر مساعد .

 3ـ أن ٌنتظم فى الدراسة حسب الجداول الدراسٌة التى تعدها الكلٌة .
 4ـ تقدم طلبات القٌد فى شهرى سبتمبر و مارس من كل عام و ٌكون القٌد من تارٌخ موافقة مجلس الكلٌة
على التسجٌل على أن تبدأ الدراسة فى أكتوبر وابرٌل من كل عام .

ــ مادة التخصص بمعدل  4ساعات نظرى و  4ساعات عملى أسبوعٌآ .
ــ عدد  3ــ  4مقررات من المقررات المساعدة للدراسات العلٌا المبٌنة فى المادة ( )21و التى تستدعٌها طبٌعة

ــ مقرر األحصاء الحٌوى بمعدل  3ساعة نظرى أسبوعٌآ .
 2ـ أن ٌإدى الطالب بنجاح اإلمتحان التحرٌرى و الشفوى و العملى فى المقررات ( مقرر اإلحصاء الحٌوى
تحرٌرى فقط ) و ٌقدر نجاح الطالب فى المقررات الدراسٌة بإحدى التقدٌرات المبٌنة بالمادة ( )25من هذة
الالئحة  .و ٌعقد اإلمتحان مرتٌن فى العام فى المواعٌد التى ٌحددها مجلس الكلٌة بناءآ على إقتراح لجنة

 5ـ ٌتقدم الطالب بطلب القٌد بؤسم عمٌد الكلٌة الذى ٌحٌله الى مجلس القسم المختص مع إستمارات التسجٌل
لتحدٌد موضوع البحث و برنامج الدراسة ثم ٌعرض االمر بعد إستٌفاء جمٌع األوراق على لجنة الدراسات العلٌا
و مجلس الكلٌة إلقراره .

الطالب الراسب فى مقرر اإلحصاء الحٌوى فقط من إعادة اإلمتحان فى مادة التخصص و المقررات الدراسٌة و

مـــــــادة( ) 14

ٌإدى اإلمتحان فى مقرر اإلحصاء فقط  .و لمجلس الكلٌة بناءآ على إقتراح األقسام المختصة حرمان الطالب من

مدة القٌد للحصول على درجة الماجستٌر فى العلوم الطبٌة البٌطرٌة سنتان مٌالدٌتان على األقل من تارٌخ
موافقة مجلس الكلٌة على التسجٌل منها سنه للدراسة التمهٌدٌة و سنه إلجراء البحث و إعداد الرسالة و ال
ٌجوز أن ٌبقى الطالب مقٌدآ لهذة الدرجة أكثر من أربع سنوات إال إذا رأى مجلس الكلٌة اإلبقاء على التسجٌل
لمدة ٌحددها بناءآ على تقرٌر المشرف و ٌعد أخذ رأى مجلس القسم المختص مع مراعاة الالئحة التنفٌذٌة
لقانون تنظٌم الجامعات .

الدراسات العلٌا و البح وث و ٌكون إمتحان الطالب فى مادة التخصص و جمٌع المقررات فى كل مرة ٌتقدم إلٌها

دخول اإلمتحان إذا كانت نسبة حضوره تقل عن  %75و فى حالة حرمانه ٌعتبر الطالب راسبآ فى المقررات
التى حرم من التقدم إلمتحانها و علٌه أن ٌعٌد جمٌع المقررات دراسة و إمتحانآ .
 3ـ على الطالب بعد نجاحه فى الدراسات التمهٌدٌة :
ــ إجراء بحث علنى فى الموضوع الذى تم تسجٌله لمدة سنة مٌالدٌة كاملة على األقل و لمجلس الكلٌة بناءآعلى
طلب المشرف أن ٌرخص للطالب القٌام ببعض التجارب العملٌة فى معهد علمى معترف به .
ــ ٌقدم حلقة دراسٌة حول أبحاث رسالته ٌقرر قبولها مجلس القسم المختص .
ــ ٌتقدم بنتائج البحوث رسالة تقبلها لجنة الحكم على أن تتم مناقشة الطالب فى رسالته علنٌآ .
مـــــــادة( ) 16
تبٌن فى شهادة الماجستٌر فى العلوم الطبٌة البٌطرٌة مادة التخصص موضوع البحث و عنوان الرسالة .

21

22

 1ــ درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الطبٌة البٌطرٌة

 2ـ ٌإدى الطالب بنجاح اإلمتحان التحرٌرى و الشفوى و العملى فى المقررات الدراسٌة التكمٌلٌة المكلف بها و
ٌقدر نجاح الطالب فٌها بإحدى التقدٌرات الواردة بالمادة ( )25من هذه الالئحة و ٌعقد اإلمتحان مرتٌن فى العام
فى المواعٌد التى ٌحددها مجلس الكلٌة بناءآ على إقتراح مجلس الدراسات العلٌا و البحوث  ،و ٌحرم الطالب من
دخول إمتحان أى مقرر إذا كان نسبة حضوره أقل من  %75و فى حالة حرمانه ٌعٌد المقررات التى حرم منها
دراسة و إمتحان و ال ٌستلزم رسوب الطالب أو حرمانه فى مقرر أو أكثر إعادة إمتحانه فى جمٌع المقررات
الدراسٌة  ،و ٌمنح الطالب درجة الدكتوراة بعد إنقضاء سنتٌن مٌالدٌتٌن على األقل من إجتٌاز المقررات المقررة
علٌه بنجاح .

مـــــــادة( ) 17
ــ ٌشترط لقٌد الطالب لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الطبٌة البٌطرٌة :
 1ـ أن ٌكون حاصآل على درجة الماجستٌر فى العلوم الطبٌة البٌطرٌة فى مادة التخصص التى ٌرغب القٌد فٌها
من إحدى الجامعات المصرٌة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى أخر معترف به .
 2ـ تقدم طلبات القٌد لهذه الدرجة خالل شهرى سبتمبر و مارس من كل عام و ٌكون القٌد من تارٌخ موافقة
مجلس الكلٌة على التسجٌل .
 3ـ أن ٌنتظم فى الدراسة حسب الجداول الدراسٌة التى تعدها الكلٌة .
 4ـ ٌتقدم الطالب بطلب للعمٌد الذى ٌحٌله الى مجلس القسم المختص مع إستمارات التسجٌل لتحدٌد موضوع
البحث و برنامج الدراسة ثم ٌعرض األمر بعد إستٌفاء جمٌع األوراق على لجنة الدراسات العلٌا و مجلس الكلٌة
إلقراره .

 3ـ أن ٌقوم الطالب ببحوث مبتكرة فى الموضوع الذى تم تسجٌله فٌه لمدة ثالث سنوات على األقل من تارٌخ
موافقة مجلس الكلٌة على تسجٌله و لمجلس الكلٌة بناءآ على طلب المشرف أن ٌرخص للطالب القٌام ببعض
التجارب العملٌة فى معهد علمى أخر معترف به .
 4ـ أن ٌقوم الطالب بتقدٌم حلقة دراسٌة حول أبحاث رسالته و مجال تخصصه ٌقرر قبولها مجلس القسم .
 5ـ أن ٌتقدم الطالب بنتائج بحوثه فى رسالة تقبلها لجنة الحكم على أن تتم مناقشة الطالب فى رسالته علنٌآ و
أن ٌكون مستوفٌآ للشروط التالٌة :
ــ إجتٌاز جمٌع إمتحانات المقررات الدراسٌة التكمٌلٌة .

مـــــــادة( ) 18
مدة القٌد للحصول على درجة دكتوراه الفسفة فى العلوم الطبٌة البٌطرٌة ثالث سنوات مٌالدٌة على األقل من
ت ارٌخ موافقة مجلس الكلٌة على القٌد و ال ٌجوز أن ٌبقى الطالب مقٌد لهذه الدرجة أكثر من خمس سنوات إال
إذا رأى مجلس الكلٌة األبقاء على التسجٌل لمدة أخرى ٌحددها بناءآ على تقرٌر المشرف و بعد أخذ رأى القسم
المختص مع مراعاة الالئحة التنفٌذٌة لقانون تنظٌم الجامعات .

مـــــــادة( ) 19
ٌشترط فى الطالب لنٌل درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الطبٌة البٌطرٌة :
 1ـ أن ٌتابع لمدة سنة كاملة الدراسة التمهٌدٌة التى تقررها لجنة الدراسات العلٌا أو مجلس الكلٌة بناءآ على
إقتراح مجالس األقسام المتخصصة على أن تشمل الدراسة عدد  3ــ  4مقررات الدراسات العلٌا المبٌنة فى
المادة ( ) 21مقررات لم ٌسبق أن درسها الطالب بالماجستٌر على أن تكون جمٌعها فى حدود  15ــ  21ساعة
نظرٌـة و عملٌة و ال ٌحق للطالب التقدم ألول إمتحان إال بعد مضى سنة كاملة من التسجٌل .

ــ قبول الحلقة الدراسٌة التى ٌقدمها الطالب ( مادة  19بند  ) 4من مجلس القسم المختص .

مـــــــادة( ) 21
ٌبٌن فى شهادة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الطبٌة البٌطرٌة مادة التخصص و عنوان الرسالة .

مـــــــادة( ) 21
تبٌن الجداول التالٌة المقررات المساعدة للدراسات العلٌا لدرجتى الماجستٌر و الدكتوراه و ٌقوم مجلس القسم و
لجنة الدراسات العلٌا بعد إعتماد مجلس الكلٌة بتخصٌص ساعات التدرٌس لكل مقرر فى حدود  15ــ  21ساعة
نظرٌة و عملٌة .
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المقررات المساعدة للدراسات العلٌا لدرجتى الماجستٌر و الدكتوراة :
المقرر
مادة الفسٌولوجٌا
مادة التشرٌح و األجنة

التشرٌح التطبٌقى
التقنٌة التشرٌحٌة والتشرٌح السطحى
علم العظام والمفاصل
الجهاز الهضمى المقارن
الجهاز البولى التناسلى المقارن
الجهاز التنفسى المقارن
الجهاز الدورى اللمفاوى والقلب المقارن
الجهاز العصبى والغدد الصماء المقارن
علم األجنة العام والخاص
تشرٌح الطٌور

فسٌولوجٌا الغدد الصماء والتناسل للثدٌٌات
فسٌولوجٌا الدواجن متقدم
فسٌولوجٌا األسماك
فسٌولوجٌا األعصاب والعضالت
فسٌولوجٌا المجترات
فسٌلوجٌا البٌئة واألقلمة والخلٌة
فسٌولوجٌا الدم
فسٌولوجٌا الهضم والتمثٌل الغذائى والطاقة
التلوث
النظائر المشعة وإستعماالتها البٌلوجٌة

مادة الهستولوجٌا

مادة الكٌمٌاء الحٌوٌة و كٌمٌاء األغذٌة

علم الخلٌة وكٌمٌاء الخلٌة
علم األنسجة العامة
التركٌب النسٌجى والنسجوكٌمٌائى للدم والجهاز اللمفاوى والدورى والقلب
التركٌب النسٌجى والنسجوكٌمٌائى للجهاز التنفسى
التركٌب النسٌجى والنسجوكٌمٌائى للجهاز الهضمى
التركٌب النسٌجى والنسجوكٌمٌائى للجهاز البولى والتناسلى
التركٌب النسٌجى والنسجوكٌمٌائى للجهاز العصبى والغدد الصماء
التركٌب النسٌجى والنسجوكٌمٌائى للجلد والحافر و الظلف واألظافر
هستولوجٌا الطٌور
هستولوجٌا األسماك

أساسٌات الكٌمٌاء العضوٌة األٌض الغذائى
كٌمٌاء األنسجة وسوائل الجسم
كٌمٌاء الهرمونات والتناسل
كٌمٌاء التغذٌة
الكٌمٌاء الحٌوٌة األكلٌنٌكٌة
كٌمٌاء حٌوٌة الطٌور
كٌمٌاء حٌوٌة األسماك
كٌمٌاء حٌوٌة المٌكروبات
كٌمٌاء حٌوٌة األشعاعات
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مادة سلوكٌات الحٌوان و رعاٌته

مادة الباثولوجٌا و الباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة

سلوكٌات ورعاٌة الحٌوانات المجترة ( متخصصة فى الماشٌة ــ الجاموس ــ
األغنام ــ الماعز ــ الجمال )
سلوكٌات ورعاٌة الخٌول
سلوكٌات ورعاٌة الحٌوانات المنزلٌة
سلوكٌات ورعاٌة حٌوانات التجارب
سلوكٌات ورعاٌة الحٌوانات البرٌة
سلوكٌات ورعاٌة الدواجن
سلوكٌات ورعاٌة األرانب

باثولوجٌا عامة
باثولوجٌا األمراض البكتٌرٌة والفٌروسٌة والطفٌلٌة والفطرٌة
باثولوجٌا األمراض الوراثٌة
باثولوجٌا األجهزة
باثولوجٌا الدواجن
باثولوجٌا األسماك
باثولوجٌا المناعة
الباثولوجٌا الجراحٌة
باثولوجٌا التناسلٌات
مقررات نوعٌة فى الباثولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة

مادة تغذٌة الحٌوان و الدواجن و سوء التغذٌة
مادة المٌكروبٌولوجٌا و المناعة
أساسٌات تغذٌة الحٌوان ( مقررات غذائٌة مواد علف )
تغذٌة حٌوانات المزرعة ( متقدم )
مقررات نوعٌة فى ( تغذٌة أبقار وجاموس – تغذٌة أغنام وماعز ــ
تغذٌة جمال – تغذٌة خٌول )
تغذٌة الطٌور واألرانب ( متقدم )
تغذٌة الحٌوانات البرٌة
تغذٌة حٌوانات التجارب
إضافات أعالف
تحلٌل مواد العلف
صحة األعالف ومصانع العلف
التغذٌة اإلكلٌنٌكٌة

بكترٌولوجٌا عام
بكترٌولوجٌا خاص ونوعى
فٌرولوجٌا عام
فٌرولوجٌا خاص ونوعى
مناعة متقدم ونوعى
مٌكروبٌولوجٌا األسماك و/أوالالفقارٌات المائٌة
مٌكروبٌولوجٌا الطٌور واألرانب
طرق تشخٌص معملى للبكترٌا و/أو الفٌروسات
الوراثة فى األحٌاء الدقٌقة
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مادة الطفٌلٌات

مادة الرقابة الصحٌة على األلبان و منتجاتها

الحشرات الطبٌة البٌطرٌة
الدٌدان
األولٌات
طفٌلٌات الطٌور
طفٌلٌات األسماك
القواقع وأهمٌتها البٌطرٌة
المناعة البٌطرٌة
علم الطفٌلٌات اإلكلٌنٌكى
طفٌلٌات الحٌوانات البرٌة
طفٌلٌات طبٌة وبٌطرٌة

الرقابة الصحٌة على األلبان ومنتجاتها
مٌكروبٌولوجٌا األلبان ومنتجاتها
تكنولوجٌا حفظ األلبان ومنتجاتها
تحلٌل األلبان ومنتجاتها والزٌوت والدهون
مقررات نوعٌة فى (األلبان ومنتجاتها  -البٌض ـ والزٌوت )
التسمم الغذائى من األلبان ومنتجاتها
مقررات نوعٌة فى ( تلوث األلبان ـ إضطرابات إدرار اللبن )
صالحٌة البٌض والزٌوت والدهون
شئون صحٌة لمصانع األلبان

مادة الرقابة الصحٌة على اللحوم و منتجاتها و المخلفات الحٌوانٌة
مادة الفارماكولوجٌا ( أقربازٌن )

فارماكولوجٌا عامة ومتقدم
فارماكولوجٌا الجهاز العصبى الالإرادى والهرمونات الموضعٌة
فارماكولوجٌا الجهاز العصبى المركزى
فارمكولوجٌا التمثٌل الغذائى
هرمونات دوائٌة
العالج الكٌمٌائى
صحة الدواء
تقٌٌم بٌولوجى للدواء

صحة حٌوان الذبٌح
صحة وإدارة المجازر
الرقابة الصحٌة على اللحوم ومنتجاتها
فحص لحوم الطٌور واألرانب
تكنولوجٌا اللحوم خاص و/أو نوعى – تكنولوجٌا األسماك
مٌكروبٌولوجٌا اللحوم واألسماك ومنتجاتها
المخلفات الحٌوانٌة (متقدم)
تحلٌل اللحوم واألسماك ومنتجاتها
حفظ اللحوم والدواجن واألسماك ومنتجاتها
شئون صحٌة لمصانع اللحوم واألسماك
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مادة أمراض الباطنة

مادة الطب الشرعى

طب عام ( متقدم )
مقررات نوعٌة فى أمراض الحٌوانات المجترة
أمراض الفصٌلة الخٌلٌة
أمراض الحٌوانات البرٌة
أمراض الحٌوانات المنزلٌة
أمراض إضطرابات التمثٌل الغذائى
أمراض النقص الغذائى
األمراض الجلدٌة
أمراض الحٌونات حدٌثة الوالدة
أمراض الدم و توازن السوائل

الطب الشرعى واإلجراءات البٌطرٌة
مقررات نوعٌة فى السموم
تلوث البٌئة بالسموم
السموم ( الوجهة الطبٌة الشرعٌة )
التشخٌص المعملً للسموم
كٌمٌاء السموم

مادة األمراض المعدٌة

مادة الوالدة و أمراضها و التلقٌح الصناعى

أمراض األبقار المعدٌة
مقررات نوعٌة فى أمراض األغنام والماعز المعدٌة
أمراض الجمال المعدٌة
أمراض الخٌول المعدٌة
أمراض الحٌوانات المنزلٌة المعدٌة
أمراض حٌوانات التجارب المعدٌة
أمراض الضرع والعجول
امراض الجاموس المعدٌة
وبائٌات التعامل مع األمراض المعدٌة

بٌولوجٌا التكاثر فى ( األناث ــ الذكور ــ األرانب )
أمراض الجهاز التناسلى فى ( المجترات ــ الفصٌلة الخٌلٌة )
مشاكل الخصوبة فى ( المجترات ــ الفصٌلة الخٌلٌة )
التولٌد و التناسلٌات فى ( المجترات ــ الفصٌلة الخٌلٌة )
التلقٌح اإلصطناعى فى ( المجترات ــ الفصٌاة الخٌلٌة )
مشاكل الخصوبة و التناسلٌات فى ( الحٌوانات المنزلٌة ــ األرانب )
زراعة األجنة والتربٌة الحدٌثة فى الحٌوانات
مٌكروبٌولوجٌا التناسل فى الحٌوانات
أمراض التناسل والعجول حدٌثة الوالدة
مشاكل الخصوبة فً قطعان الماشٌة
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مادة الجراحة البٌطرٌة

مادة صحة الحٌوان و البٌئة

جراحة عامة ( متقدم )
جراحة خاصة ( األعضاء )
جراحة العٌن
جراحة الجهاز الهضمى
جراحة القوائم وأمراض الحافر والظلف
الجراحة التجرٌبٌة
التخدٌر
األشعة
جراحة الحافر واألظالف
جراحة الحٌوانات حدٌثة الوالدة

صحة حٌوانات المزرعة ( متقدم )
صحة الدواجن ( متقدم )
الصحة البٌئٌة والتلوث
مكافحة األمراض الوبائٌة
مقاومة القوارض و ناقالت األمراض
المبٌدات الحشرٌة والصحة العامة
صحة المساكن الحٌوانٌة  :مقررات نوعٌة فى ( مساكن الماشٌة ـ مساكن الخٌول ـ مساكن
الدواجن ـ مساكن األرانب ـ مساكن الحٌوانات المنزلٌة و حٌوانات التجارب )
الحجر البٌطرى ـ ونقل الحٌوانات ـ وسائل التخلص من جثث الحٌوانات والطٌور النافقة
بؤمراض معدٌة و وبائٌة
صحة المٌاة ودورها فى نقل األمراض
المطهرات و التطهٌر

مادة أمراض الطٌور و األرانب

األمراض البكتٌرٌة للدواجن
األمراض الفٌروسٌة للدواجن
األمراض الفطرٌة للدواجن
األمراض الطفٌلٌة للدواجن
أمراض النقص الغذائى للدواجن
أمراض الطٌور البرٌة المهاجرة
مشاكل التفرٌخ المرضٌة
أمراض الطٌور البرٌة
أمراض األرانب ( متقدم )
الوقاٌة فى مجال الدواجن
التشخٌص المعملى ألمراض الدواجن

مادة األمراض المشتركة

األمراض المشتركة ( متقدم )
دور القوارض فى نقل األمراض المشتركة
دور الحٌوانات البرٌة فى نقل األمراض المشتركة
التسمم الغذائى
األمراض المهنٌة
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مادة الوراثة و الهندسة الوراثٌة

مادة إقتصاد و إدارة مزارع

وراثة كائنات دقٌقة
هندسة وراثٌة ( متقدم )
وراثة سٌتولوجٌة
وراثة عشائر ( متقدم )
الوراثة الفسٌولوجٌة
وراثة إشعاعٌة وكٌمٌائٌة

إقتصادٌات مزارع إنتاج األلبان
إقتصادٌات مزارع الدواجن
إقتصادٌات مزارع سمكٌة
دراسات جدوي
إدارة حقول
إقتصادٌات مزارع إنتاج اللحوم

مادة اإلنتاج الحٌوانى

طرق تربٌة وتحسٌن الحٌوان الزراعى
طرق تربٌة و تحسٌن الدواجن
إنتاج حٌوانى ( ماشٌة لبن )
إنتاج حٌوانى ( ماشٌة لحم )
إنتاج دواجن
إنتاج أرانب
إنتاج طٌور مائٌة

مادة األحصاء

إحصاء حٌوى ( متقدم )
تصمٌم تجارب
كمبٌوتر

ٌجوز لمجلس الكلٌة بناءآ على إقتراح األقسام و موافقة مجلس الدراسات العلٌا و البحوث الموافقة على
مقررات أخرى ٌجد ضرورة إستحداثها .
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مـــــــادة( ) 22

مـــــــادة ( ) 25

ٌشترط لقٌد الطالب لنٌل أى من دبلوم الدراسات العلٌا المشار إلٌه فى المادة ( )26من هذه الالئحة :

ٌقدر نجاح الطالب فى إمتحانات الدراسات العلٌا ( دبلوم  /ماجستٌر  /دكتوراه ) بإحدى التقدٌرات التالٌة :

 1ـ أن ٌكون حاصآل على درجة البكالورٌوس فى العلوم الطبٌة البٌطرٌة من إحدى الجامعات المصرٌة أو على
درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به .

 %91فؤكثر
ممتـــــاز
من  %81الى أقل من %91
جٌد جدآ
من  %71الى أقل من %81
جٌــــــــد
من  %61الى أقل من %71
مقبــــول
أما رسوب الطالب فٌقدر بؤحد التقدٌرٌن األتٌٌن :
من  %45الى أقل من %61
ضعٌــــــــف
ضعٌف جدآ أقل من %45

 2ـ أن ٌكون قد مضى على حصوله على درجة البكالورٌوس سنه مٌالدٌة على األقل .
 3ـ أن ٌقوم الطالب بالدراسة طبقآ لجداول الدراسة و ٌحرم الطالب من أداء اإلمتحان إذا لم ٌستوف نسبة
الحضور المقررة .
 4ـ ال ٌجوز أن ٌبقى الطالب مقٌد للدبلوم أكثر من عامٌن .

مـــــــادة ( ) 26

 5ـ تقدم طلبات القٌد فى شهر سبتمبر من كل عام و تبدأ الدراسة فى شهر أكتوبر .

تبٌن الجداول األتٌة مقررات الدراسة لدبلومات الدراسات العلٌا وعدد ساعات المحاضرات والدروس العملٌة
المخصص لكل مقرر إسبوعٌا :
مـــــــادة( ) 23

 1ـ دبلوم التولٌد والتناسلٌات:

ـ ٌحدد مجلس الكلٌة فى نهاٌة كل عام دراسى الدبلومات التى تبدأ الدراسة بها فى العام الدراسى التالى .
ـ ٌإدى الطالب بنجاح اإلمتحانات التحرٌرٌة و الشفوٌة و العملٌة فى المقررات الدراسٌة المكلف بها و ٌقدر
نجاح الطالب فٌها بؤحد التقدٌرات الواردة بالمادة ( )25من هذه الالئحة و ٌعقد اإلمتحان مرتٌن فى العام فى
المواعٌد التى ٌحددها مجلس الكلٌة بناءآ على إقتراح لجنة الدراسات العلٌا و البحوث  ،و ٌحرم الطالب من
دخول اإلمتحان إذا لم ٌستوف نسبة الحضور المقررة و فى حالة حرمانه ٌعٌد المقررات التى حرم منها دراسة
و إمتحانآ .

مـــــــادة( ) 24
ٌجوز لمجلس الكلٌة الموافقة على مقررات أخرى ألى من الدبلومات و كذلك إقتراح دبلومات أخرى ٌرى
إستحداثها للعرض على مجلس الجامعة و المجلس األعلى للجامعات .

المـــــــــــــــــــادة

عدد الساعات
نظرى عملى

تولٌد
تناسلٌات ومشاكل العقم
بٌولوجٌا التكاثر فى اإلناث
مسببات اإلجهاض فى حٌوانات المزرعة
بثالوجٌا أمراض الجهاز التناسلى فى اإلناث
أجنة وهستولوجٌا

2
2
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

المجمــــــــــــــوع

8

12

38

37
 4ـ دبلوم مراقبة األغذٌة :

 2ـ دبلوم صحة عامة بٌطرٌة :

المـــــــــــــــــــادة

عدد الساعات
نظرى عملى

المـــــــــــــــــــادة

عدد الساعات
نظرى عملى

صحة الحٌوان واألمراض المشتركة
مٌكروبٌولوجى عام
أمراض معدٌة
طفٌلٌات عام
وبائٌات

3
1
1
1
2

4
2
2
2
ـــ

الرقابة الصحٌة على األلبان ومنتجاتها
الرقابة الصحٌة على اللحوم ومنتجاتها
كٌمٌاء التغذٌة والكٌمٌاء التحلٌلٌة
مٌكروبٌولوجٌا وطفٌلٌات األغذٌة
صحة مصانع األغذٌة

2
2
2
2
1

4
4
2
2
1

المجمــــــــــــــوع

8

11

المجمــــــــــــــوع

9

13

 5ـ دبلوم التشخٌص المعملى و اإلكلٌنٌكى :

 3ـ دبلوم الجراحة العامة :

المـــــــــــــــــــادة

عدد الساعات
نظرى عملى

جراحة عامة وتخدٌر
جراحة خاصة
بثالوجٌا عامة
تشرٌح تطبٌقى

2
4
1
1

4
4
2
2

المجمــــــــــــــوع

8

12

المـــــــــــــــــــادة

عدد الساعات
نظرى عملى

تشخٌصات معملٌة دموٌة
تشخٌصات معملٌة كٌمٌائٌة
تشخٌصات معملٌة مٌكروبٌولوجٌة
تشخٌصات معملٌة طفٌلٌة
تشخٌصات معملٌة باثولوجٌة

2
2
1
1
1

3
2
2
2
2

المجمــــــــــــــوع

7

11

41

39

 8ـ دبلوم طب و جراحة المجترات :

 6ـ دبلوم رعاٌة و أمراض األسماك :

المـــــــــــــــــــادة

عدد الساعات
نظرى عملى

جراحة عامة وتخدٌر
جراحة خاصة
بثالوجٌا عامة
تشرٌح تطبٌقى

المجمــــــــــــــوع

2
4
1
1

8

4
4
2
2

12

 7ـ دبلوم التلقٌح اإلصطناعى و نقل و حفظ األجنة :

المـــــــــــــــــــادة

المـــــــــــــــــــادة

عدد الساعات
نظرى عملى

جراحة عامة وتخدٌر
جراحة المجترات
طب المجترات
تشرٌح تطبٌقى للمجترات

2
2
3
1

2
2
4
2

المجمــــــــــــــوع

8

11

 9ـ دبلوم طب و جراحة الخٌول :
عدد الساعات
نظرى عملى

بٌولوجٌا التكاثر فى الذكور
السائل المنوى وخصائصة
التلقٌح اإلصطناعى
مشاكل الخصٌة فى الذكور
حفظ ونقل األجنة إصطناعٌا
بثالوجٌا الجهاز التناسلى فى الذكور
تشرٌح وهستولوجٌا الجهاز البولى والتناسلى

2
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
1
2

المجمــــــــــــــوع

8

13

المـــــــــــــــــــادة

عدد الساعات
نظرى عملى

جراحة عامة وتخدٌر
جراحة الخٌول
طب الخٌول
تشرٌح تطبٌقى للخٌول

2
2
3
1

2
2
4
2

المجمــــــــــــــوع

8

11

42

41

 11ـ دبلوم طب و جراحة الحٌوانات الصغٌرة :

المـــــــــــــــــــادة

 12ـ دبلوم أمراض حٌوانات المزرعة :
عدد الساعات
نظرى عملى

جراحة عامة وتخدٌر
جراحة الحٌوانات الصغٌرة
طب الحٌوانات الصغٌرة
تشرٌح تطبٌقى للحٌوانات الصغٌرة

2
2
3
1

2
2
4
2

المجمــــــــــــــوع

8

11

المـــــــــــــــــــادة
األمراض الباطنة ( مقرر عام )
والدة و تناسلٌات
تشخٌص معملى وإكلٌنٌكى
جراحة خاصة
أمراض معدٌة

المجمــــــــــــــوع

عدد الساعات
نظرى عملى
2
1
1
1
1

6

3
2
2
2
1

11

 13ـ دبلوم األدوٌة و المستحضرات الطبٌة :

 11ـ دبلوم السموم البٌطرٌة :

المـــــــــــــــــــادة

عدد الساعات
نظرى عملى

المواد السامة
الطب الشرعى
بثالوجٌا
التشخٌص المعملى للسموم
األمراض الباطنة

2
1
1
1
1

3
2
2
2
1

المجمــــــــــــــوع

6

11

المـــــــــــــــــــادة

عدد الساعات
نظرى عملى

فارماكولوجٌا
كٌمٌاء حٌوٌة
فسٌولوجٌا
طفٌلٌات
مٌكروبٌولوجٌا
تسوٌق مستحضرات بٌطرٌة

3
1
1
1
1
2

4
2
2
2
2
ــ

المجمــــــــــــــوع

9

12

44

43

 16ـ دبلوم تلوث البٌئة :

 14ـ دبلوم طب المناطق الحارة :

المـــــــــــــــــــادة

عدد الساعات
نظرى عملى

المـــــــــــــــــــادة

عدد الساعات
نظرى عملى

األمراض المعدٌة
األمراض الباطنة
تشخٌص معملى و إكلٌنٌكى
طفٌلٌات
مٌكروبٌولوجٌا
أمراض مشتركة

2
2
1
1
1
2

3
2
2
2
2
ــ

صحة تلوث البٌئة
فارماكولوجٌا
أمراض مشتركة
طفٌلٌات عامة
طب شرعى ( سموم )
لحوم ( مخلفات حٌوانٌة )

2
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

المجمــــــــــــــوع

9

11

المجمــــــــــــــوع

7

12

 17ـ دبلوم حٌوانات التجارب :

 15ـ دبلوم أمراض الدواجن :

المـــــــــــــــــــادة

عدد الساعات
نظرى عملى

المـــــــــــــــــــادة

عدد الساعات
نظرى عملى

أمراض دواجن
طفٌلٌات الدواجن
مٌكربٌولوجٌا الدواجن
بثالوجٌا الدواجن
صحة و تغذٌة الدواجن
تربٌة الدواجن

2
1
1
1
2
1

2
2
2
2
2
2

التكاثر و التناسلٌات
األمراض الباطنة و المعدٌة
التغذٌة
فسٌولوجٌا
صحة
تربٌة و رعاٌة

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

المجمــــــــــــــوع

8

12

المجمــــــــــــــوع

6

12
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 21ـ دبلوم اإلرشاد البٌطرى :

 18ـ دبلوم الحٌوانات و الطٌور البرٌة :

المـــــــــــــــــــادة

عدد الساعات
نظرى عملى

هستولوجٌا و تشرٌح
فسٌولوجٌا
تغذٌة
رعاٌة
جراحة و تناسلٌات
أمراض باطنة معدٌة
أمراض الطٌور البرٌة

2
1
1
1
1
2
2

2
2
2
2
2
2
2

المجمــــــــــــــوع

11

14

 19ـ دبلوم مٌكربٌولوجٌا الحٌوان :

المـــــــــــــــــــادة

عدد الساعات
نظرى عملى

قوانٌن و أنظمة بٌطرٌة
إعالم
إحصاء حٌوى و كمبٌوتر
صحة عامة و بٌئة
أمراض الحٌوان ( باطنة و معدٌة )
أمراض طٌور و أرانب
تغذٌة حٌوان و دواجن
تناسلٌات

2
1
2
2
ــ
ــ
1
ــ

ــ
1
ــ
ــ
2
2
1
2

المجمــــــــــــــوع

8

8

 21ـ دبلوم المخلفات الحٌوانٌة :

المـــــــــــــــــــادة

عدد الساعات
نظرى عملى

بكترٌولوجٌا
أمٌنولوجٌا
مٌكروبٌولوجٌا
فٌرولوجٌا

3
1
1
2

4
3
3
3

المجمــــــــــــــوع

7

12

المـــــــــــــــــــادة
الرقابة الصحٌة على اللحوم
المخلفات الحٌوانٌة
أمراض معدٌة
صحة بٌئة
فارماكولوجٌا ( هرمونات دوائٌة )
صحة و إدارة مجازر

المجمــــــــــــــوع

عدد الساعات
نظرى عملى
2
2
1
1
1
1

8

3
2
2
2
1
1

11

47

 21ـ دبلوم رعاٌة الحٌوانات حدٌثة الوالدة :

المـــــــــــــــــــادة

عدد الساعات
نظرى عملى

صحة و رعاٌة
جراحة
تغذٌة
مٌكروبٌولوجٌا
أمراض باطنة و أمراض معدٌة

3
1
1
1
3

2
2
2
2
3

المجمــــــــــــــوع

9

11

