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 بسم اهللا الرمحن الرحيم        جامعة قناة السويس

        
 

-قسما علميا وهي كالتايل : 21تتكون الكلية من  - ) : 1مادة (   
)  659ثم تم تعديل بقرار وزراى رقم (  5/1995/ 3) بتاريخ   528قسام طبقـا للقرار الوزارى رقم ( تم تعديل اال

.  17/5/2000بتاريخ    
 

  قسم التشريح واألجنة . -1
 قسم الهستولوجيا. -2
 قسم الفسيولوجيا . -3
 قسم الكيمياء الحيوية . -4
 -قسم الصحة واألمراض المشتركة وسلوكيات الحيوان ويشمل : -5

الحيوان والدواجن والبيئة. مادة صحة -  
مادة األمراض المشتركة . -  
مادة سلوكيات الحيوان . -  

  قسم التغذية والتغذية اإلكلينيكية. -6
 قسم الباثولوجيا . -7
 قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية . -8
 قسم الطفيليات . -9
قسم البكتريولوجيا والمناعة والفطريات .-10  
قسم الفيرولوجيا . -11  
.قسم األدوية  -12  
قسم الطب الشرعي والسموم . -13  
-قسم الرقابة الصحية علي األغذية ويشمل : -14  
مادة الرقابة الصحية علي األلبان ومنتجاتها والزيوت والدهون والبيض. -      
مادة الرقابة الصحية علي اللحوم واألسماك ومنتجاتها والمخلفات الحيوانية .  -      
  -قسم طب الحيوان ويشمل : -15
مادة األمراض الباطنة . -      

 
 الالئحة الداخلية لكلية الطب

جامعة قناة السويسالبيطري    
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مادة األمراض المعدية . -      
قسم طب الطيور واألرانب . -16  
قسم أمراض ورعاية األسماك . – 17  
قسم الجراحة والتخدير واألشعة . – 18  
-قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي ويشمل : – 19  
مادة التوليد والتناسل . -       
قيح االصطناعي .مادة التل -       
6/6/1989) بتاريخ  518بناء على القرار الوزارى رقم (  قسم الحياة البرية وحدائق الحيوان . -20  
  2/6/2003) بتاريخ  711بناء على القرار الوزاى رقم (  -قسم تنمية الثروة الحيوانية ويشمل : -21
مادة االقتصاد البيطري . -      
ة الوراثية للحيوان .مادة الوراثة والهندسي -      
مادة اإلنتاج الحيواني. -      
مادة اإلحصاء الحيوي . -      

 
  - ) :2مادة (  

لمية يمنح مجلس جامعة قناة السويس بناء علي طلب مجلس كلية الطب البيطري الدرجات الع              
-والدبلومات اآلتية :  

 
  - أوال الدرجات العلمية :

 
العلوم الطبية البيطرية درجة البكالوريوس في   

 درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية
 درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية

-دبلوم الدراسات العليا في أحد فروع التخصص اآلتية : -ثانيا :  
 

 
  دبلوم اإلرشاد البيطري -1
 دبلوم حيوانات التجارب -2
 دبلوم أمراض الحيوانات والطيور البرية -3
 بلوم التلقيح االصطناعيد -4
 دبلوم أمراض األسماك  -5
 دبلوم الصحة العامة البيطرية -6
 دبلوم التناسليات -7
 دبلوم الطيور واألرانب -8
 دبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية -9

 دبلوم المراقبة الصحية علي األغذية -10
 دبلوم ورعاية الحيوان -11
 دبلوم الحيوانات المنزلية -12
 دبلوم أمراض حيوانات المزرعة -13
 ألدوية والمستحضرات الطبيةدبلوم ا -14
 دبلوم الجراحة البيطرية -15
 دبلوم المخلفات الحيوانية -16
 دبلوم الطفيليات التطبيقي -17
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 دبلوم الميكروبيولوجيا البيطرية -18
 دبلوم الطب الشرعي والسموم البيطرية -19
 دبلوم الحيوانات حديثة الوالدة -20
 دبلوم األمراض المعدية وطب المناطق الحارة -21
 دبلوم الطب المقارن -22
  بلوم الحياة البرية وحدائق الحيواند -23

 الباب الثاني   
- درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية :  

- ) : 3مادة (     
مدة الدراسة خمس سنوات موزعة علي عشرة فصول دراسية ويشترط الحصول علي درجة   

ية .واإلكلينيك البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية قضاء أربعة شهور للتدريبات الحقلية  
 
- ) : 4مادة (       

وضحة المواد والمقررات التي تدرس لنيل درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية م  
)  1بالجدول رقم (   

- ) : 5مادة (      
 ) توزيع المقررات الدراسية علي الفصول الدراسية ، وعدد ساعات الدروس2تبين جدول (   

ل دراسي صصة لكل مقرر أسبوعيا وكذا إجمالي عدد الساعات الدراسية أثناء كل فصالنظرية والعملية المخ
الس مج تلكل فرقة. ويقر مجلس الكلية الموضوعات التي تدرس في كل مقرر أو مادة بناء علي اقتراحا

. 2/6/2003) بتاريخ  711األقسام المختصة.بناء على القرار الوزارى رقم (   
 

- ) : 6مادة (     
ررات لمجلس الكلية بعد موافقة مجلس الجامعة والمجلس األعلى للجامعات ، تقرير مق يجوز  

جلس دراسية أخرى في مجال الطب البيطري ذات اهتمام تطبيقي وحقلي للظروف المستحدثة ، وعلي الم
 عندئذ تحديد عدد الساعات النظرية والتطبيقية وطريقة االمتحان لهذه المقررات.

- ) : 7مادة (      
هران للطالب يؤدي الطالب خالل سنوات الدراسية أربعة شهور تدريبا حقليا وإكلينيكيا بواقع ش  

بحوث البيطرية المنقولين للفرقة الرابعة وشهران للطالب المنقولين للفرقة الخامسة يوميا بالمعامل ومراكز ال
صحية علي وفي مجاالت الرقابة ال والسمكية ةوالمجازر والمستشفيات البيطرية والمزارع الحيوانية والداجن

دريس األغذية والصحة العامة البيطرية والتطبيقات الحقلية األخرى وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة الت
منح كل المختصين ويحدد مجلس الكلية كل عام مجموعات التدريب وطريقة توزيع الطالب والمشرفين وي

 بعد قضاء لتدريب وال يمنح الطالب درجة البكالوريوس إالطالب بدل انتقال قدرة جنيهان يوميا خالل فترة ا
 فترة التدريب المنصوص عليها بصفة مرضية.

. 3/5/1995) بتاريخ  528بناء على القرار الوزارى رقم (   
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- ) : 8مادة (      
صل ) االمتحانات التحريرية والشفوية والعملية التي تعقد في نهاية كل ف 3تبين جداول (   

في كل مقرر أو مادة وعدد ساعات االمتحان التحريري لها وكذا النهاية العظمي للدرجات.دراسي   
- ) : 9مادة (       

سي في مدة الدراسة في الفصل الدراسي خمسة عشر أسبوعا يعقد بعدها امتحان الفصل الدرا –أ         
 المقررات التي تم دراستها.

مجالس  العملية بالحضور ، ولمجلس الكلية بناء علي طلب علي الطالب متابعة المحاضرات والدروس –ب 
)  % 75األقسام المختصة أن يحرم الطالب من أداء االمتحان أذا لم يكن مستوفيا نسبة الحضور المقررة ( 

ن الغياب وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في المقررات التي حرم من التقدم لألمتحانها أال إذا قدم عذرا ع
مجلس الكلية فيعتبر غائبا بعذر مقبول. يقبله - ) : 10مادة (       

ت أو كان ينقل الطالب من الفرقة المقيد بها إلي الفرقة التي تليها إذا نجح في جميع المقررا   
ب فيه مع راسبا فيما ال يزيد  عن مقررين أثنين من مقررات الفرقة أدني ويؤدي الطالب االمتحان فيما رس

مادة       اسي الذي رسب في مقرراته ، ويعفي من نسبة الحضور المنصوص عليها في الطالب الصف الدر
ور ثان في ) فقرة ( ب ) . أما طالب الفرقة النهائية الذين يرسبون فيما ال يزيد عن مقررين فيعقد لهم د 9( 

ذي يدرس راسي الشهر نوفمبر من كل عام فإذا تكرر رسوبهم امتحنوا فيما رسبوا فيه مع طالب الفصل الد
 هذا المقرر حتى يتم نجاحهم فيما رسبوا فيه.

 
ثم تم  1/8/2001) بتاريخ  1086تم تعديل الفقرة  ( أ ) بناء على القرار الوزارى رقم ( - ) : 11مادة (    

على النحو التالى :9/2/2010) بتاريخ  272بناء على قرار وزراى رقم (  تعديله   
- بمجموع الدرجات لكل مقرر أو مادة علي النحو التالي :توزيع النهاية العظمي  - أ   

لالمتحان التحريري في نهاية الفصل الدراسي % 50  
ي لالمتحانات الشفوية والعملية واالمتحانات الدورية واألنشطة البحثية خالل الفصل الدراس % 50  
من الدرجة المخصصة علي األقل  % 30ال يعتبر الطالب ناجحا في أي مادة إال إذا حصل علي  –ب 

- ) : 12مادة (  لالمتحان التحريري في المقرر أو المادة  
-: يقدر نجاح الطالب في كل مادة من المواد الدراسية وفي التقدير بأحد التقديرات اآلتية           

) فأكثر من مجموع الدراجات .  % 85ممتاز (  -  
الدرجات.) من مجموع  % 85) إلي أقل من (  % 75جيد جدا (  -  
) من مجموع الدرجات. % 75) إلي أقل من (  % 65جيد من (  -  
) من مجموع الدرجات . % 65) إلي أقل من (  % 50مقبول (  -  

  -أما رسوب الطالب فيكون بأحد التقديرين اآلتيين :
  ) من مجموع الدرجات. % 50) إلي اقل من (  % 30ضعيف من (  -
) لدرجة االمتحان  % 30وع درجة المادة أو أقل من ( ) من مجم % 30ضعيف جدا أقل من (  -

 التحريري للمادة.
 
- ) :13مادة (     

ع درجات كل إذا تعددت المقررات بأحد المواد ويتم تدريسها علي الفصلين دراسيين متتاليين تجم       
 مقرر في نهاية الفصل الدراسي الثاني لمعرفة المجموع العام والتقدير في هذه المادة.
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- ) :14مادة (     
ن ناجحا في يشترط لحصول الطالب علي درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية أن يكو         

)  7المادة (  جميع المواد والمقررات التي درسها وامتحن فيها ويكون قد أمضي فترة التدريب المشار إليها في
سب ب في دوري يونيه وسبتمبر من كل عام و يحتعلي وجه  مرضي ويكون تخرج الطال ةمن هذه الالئح

اسية التقدير العام في درجة البكالوريوس علي أساس مجموع ما حصل عليه من درجات خالل السنوات الدر
 الخمس.
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بيان بالمواد والمقررات التي يتم تدريسها بالكلية ) 1جدول (          
سي الثانيمقرر الفصل الدرا مقرر الفصل الدراسي األول المادة  

 الفيزياء الحيوية -------  الفيزياء الحيوية
 -------  بيولوجيات نبات وحيوان البيولوجيا ( نبات وحيوان )

 ------  كيمياء عامة ( فيزيائية وعضوية ) الكيمياء العامة ( فيزيائية وعضوية )
 علم األجنة والجهاز الحركي التشريح العام التشريح واألجنة

 علم األنسجة الخاص والوراثة الخلوية علم الخلية واألنسجة العام الهستولوجيا
 الوراثة الهندسة الوراثية ------  الوراثة والهندسة الوراثية 

 ------  إحصاء حيوي  إحصاء حيوي 
 علوم إنسانية ------  علوم إنسانية

 لغة إنجليزية ومصطلحات ------  لغة إنجليزية ومصطلحات
 ------  مدخل علم الجودة مدخل علم الجودة

 حقوق األنسان ------  حقوق األنسان
 الحاسب االلى ------  الحاسب االلى

 التشريح التطبيقي التشريح المقارن  التشريح ( تطبيقي ومقارن )
 فسيولوجيا تطبيقي فسيولوجيا عام الفسيولوجيا

م وأكلينيكيكيمياء حيوي متقد أساسيات الكيمياء الحيوية الكيمياء الحيوية  
 التغذية التطبيقية أساسيات التغذية وأمراض سوء التغذية تغذية الحيوان والدواجن

 رعاية الحيوان والدواجن سلوكيات الحيوان والدواجن سلوكيات الحيوان والدواجن ورعايتها
 باثولوجيا النمو واألورام باثولوجيا ( عام ) باثولوجيا ( عام )

المناعةبكتريولوجيا وفطريات و  بكتريولوجيا خاص وفطريات  بكتريولوجيا عام والمناعة 
 فيرولوجيا -----  فيرولوجيا
كيةالمفصليات واألوليات والطفيليات األكليني الديدان ومناعة الطفيليات الطفيليات  

 فارماكولوجيا تطبيقي فارماكولوجيا عام فارماكولوجيا
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) 1تابع جدول (   
لتي يتم تدريسها بالكليةبيان بالمواد والمقررات ا  

 مقرر الفصل الدراسي الثاني مقرر الفصل الدراسي األول المادة
 إنتاج حيواني إنتاج حيواني وأرانب إنتاج حيواني

 -------  إقتصاد وإدارة مزارع إقتصاد وإدارة مزارع
 باثولوجيا نوعي تشريح مرضي  باثولوجيا  األجهزة باثولوجيا ( تشريح مرضي )

وجيا أكلينيكيةباثول  ------  باثولوجيا أكلينيكية 
 أمراض باطنة (خاص ) أمراض باطنة (عام ) أمراض باطنة ( أ )

 جراحة عامة تخدير وأشعة جراحة عامة وتخدير
 أمراض الذكور واألمراض التناسلية التكاثر وأمراضة في اإلناث الوالدة والتناسليات

ض األسماك ورعايتهاأمرا -------  أمراض األسماك ورعايتها  
 أمراض الحيوانات والطيور البرية رعاية الحيوانات والطيور البرية رعاية وأمراض الحيوانات والطيور البرية

 علم السموم طب شرعي ( لوائح وإجراءات ) الطب الشرعي والسموم
نلدهوالمراقبة الصحية علي األلبان والزيوت وا المراقبة الصحية علي األلبان ومنتجاتها  صحة وتكنولوجيا األلبان والبيض 

 أمراض التمثيل والنقص الغذائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد أمراض باطنة ( ب )
 جراحة القوائم جراحة خاصة  جراحة خاصة وأشعة

 أمراض الحمل والتوليد التلقيح اإلصطناعي التوليد والتلقيح اإلصطناعي
المعدية أمراض الماشية والجمال أمراض معدية  أمراض الخيول والحيوانات الصغيرة المعدية 

ص نق –أمراض الطيور واألرانب (بكترية فطرية  أمراض الطيور واألرانب
 غذائي )

أمراض الطيور واألرانب (فيروسية وطفيلية )   
ات المراقبة الصحية علي اللحوم واألسماك والمخلف المراقبة الصحية علي اللحوم ومنتجاتها

ةالحيواني  
 صحة وتكنولوجيا اللحوم واألسماك والمخلفات

 الحيوانية
 الصحة البيئية والتلوث الصحة البيطرية والطب الوقائي صحة الحيوان والدواجن والبيئة

 األمراض المشتركة --------  األمراض المشتركة



 

064/ 3207052تليفاكس :                                                            Telfax: # 064 – 3207052    الالئحة الداخلية----------------------------------------------------------------------------------------  
Tel  :# 064 – 3381624  & 3381625                   :064 / 3381624&   3381625تليفــون  
 

 جامعة قناة السويس
البيطريكلية الطب     

   Suez Canal University 
Faculty Of Veterinary Medicine 

 
 

- ) : 2جدول (   ية لكل مقررمقررات الفرقة األولى وتوزيعها على الفصلين وعدد الساعات األسبوع   الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول   
 ع ن ع ن اإلجمالي الساعات المقـــــــــرر اإلجمالي الساعات المقـــــــــرر
 90 3 3 علم األجنة والجهاز الحركى 75 3 2 التشريح العام

عامعلم الخلية واألنسجة ال علم األنسجة الخاص  90 3 3 
يةوالوراثة الخلو  3 3 90 

 75 3 2 الفيزياء الحيوية 105 4 3 الكيمياء العامة
ةالوراثة والهندسة الوراثي 120 4 4 البيولوجيا  3 3 90 

 30 -  2 لغة إنجليزية 45 1 2 إحصاء حيوي
 30 -  2 علوم إنسانية 30 -  2 مدخل علم الجودة

 30 -  2 حقوق اإلنسان    
 30 -  2 الحاسب االلى    

 465 12 19 إجمالي 465 15 16 إجمالي
 مقررات الفرقة الثانية وتوزيعها على الفصلين وعدد الساعات األسبوعية لكل مقرر  

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
 ع ن ع ن اإلجمالي الساعات المقـــــــــرر اإلجمالي الساعات المقـــــــــرر

ويةأساسيات الكيمياء الحي  105 3 4 كيمياء حيوية (متقدم ) 105 3 4 
 105 3 4 فسيولوجيا تطبيقي 105 3 4 فسيولوجيا عام

 75 3 2 التشريح التطبيقي 90 3 3 التشريح المقارن
أساسيات التغذية 

 75 2 3 التغذية التطبيقية 75 2 3 وأمراض سوء التغذية
57 2 3 رعاية الحيوان والدواجن 75 2 3 سلوكيات الحيوان والدواجن  

 435 13 16 إجمالي 450 13 17 إجمالي
لخامسة .فى الجداول الدراسية لطالب الفرقة الثالثة والرابعة وا 2/6/2003) بتاريخ   711بناء على القرار الوازرى رقم (    مقررات الفرقة الثالثة وتوزيعها على الفصلين وعدد الساعات األسبوعية لكل مقرر 

راسي الثانيالفصل الد الفصل الدراسي األول  
 ع ن ع ن اإلجمالي الساعات المقـــــــــرر اإلجمالي الساعات المقـــــــــرر

 75 3 2 باثولوجيا النمو واألورام 75 3 2 باثولوجيا عام
 بكتريولوجيا عام 

اتبكتريولوجيا خاص وفطري 75 3 2 ومناعة  2 3 75 
 الديدان ومناعة 

وليات المفصليات واأل 90 3 3 الطفيليات
يةوالطفيليات اإلكلينيك  3 3 90 

 75 2 3 فارماكولوجيا تطبيقي 75 2 3 فارماكولوجيا (عام )
 75 2 3 إنتاج حيواني 45 1 2 اقتصاد وإدارة مزارع

  –فيرولوجيا (عام 
نية تق –مناعة فيروسية 

 حيوية)
2 1 45 

 فيرولوجيا (خاص وأمراض
 45 1 1 البريون)

      75 2 3 إنتاج دواجن وأرانب
 420 14 13 إجمالي 480 15 17 إجمالي
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- ) : 2تابع جدول (     
 مقررات الفرقة الرابعة وتوزيعها على الفصلين وعدد الساعات األسبوعية لكل مقرر 
 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
 ع ن ع ن اإلجمالي الساعات المقـــــــــرر اإلجمالي الساعات المقـــــــــرر

ضىباثولوجيا نوعى وتشريح مر 60 2 2 باثولوجيا األجهزة  2 2 60 
فحص باثولوجيا إكلينيكية (ال

حص باثولوجيا إكلينيكية (الف 45 2 1 الخلوي إلمراض الدم )
 45 2 1 الكيماوى والمناعة ألمراض الدم

 60 2 2 أمراض باطنه (خاص) 60 2 2 أمراض باطنه (عام )
 60 2 2 جراحة عامة 60 2 2 تخدير وأشعة

اثالتكاثر وأمراضه في اإلن يةأمراض الذكورة واألمراض التناسل 60 2 2   2 2 60 
 طب شرعي (لوائح 

 60 2 2 علم السموم 60 2 2 وإجراءات )
بان المراقبة الصحية على األل

ت صحة وتكنولوجيا منتجا 75 2 3 والزيوت والدهون
 75 2 3 األلبان والبيض

يوانات والطيور رعاية الح  
يةأمراض الحيوانات والطيور البر 60 2 2 البرية  2 2 60 

 رعاية األسماك وأمراض 
 60 2 2 أمراض األسماك 45 2 1 التلوث

 540 18 18 إجمالي 525 18 17 إجمالي
 مقررات الفرقة الخامسة وتوزيعها على الفصلين وعدد الساعات األسبوعية لكل مقرر 
 

ولالفصل الدراسي األ  الفصل الدراسي الثاني 
 ع ن ع ن اإلجمالي الساعات المقـــــــــرر اإلجمالي الساعات المقـــــــــرر

أمراض الجهاز الهضمي 
ائيأمراض التمثيل والنقص الغذ 60 2 2 والكبد  2 2 60 

 60 2 2 جراحة القوائم 60 2 2 جراحة خاصة
توليدأمراض الحمل وال 60 2 2 التلقيح االصطناعي  2 2 60 

أمراض الماشية والجمال 
 أمراض الخيول والحيوانات 75 3 2 المعدية

 75 3 2 الصغيرة المعدية
ة أمراض الدواجن (بكتري

نقص غذائي) –فطرية  أمراض الطيور المائية  75 3 2 
 75 3 2 والبرية واألرانب

المراقبة الصحية على 
ثالصحة البيئية والتلو 75 2 3 اللحوم واألسماك  3 2 75 

قائيالصحة البيطرية والطب الو ماكصحة وتكنولوجيا اللحوم واألس 75 2 3   3 2 75 
1األمراض المشتركة   2األمراض المشتركة  45 1 2   1 1 30 

255 17 18 إجمالي - ) : 3جدول (    510 17 17 إجمالي   نوع االمتحانات لكل مقرر ومدة االمتحان التحريري 
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 الفصل الدراسي األول   11/9/2006) بتاريخ   2353بناء على القرار الوزارى (   طالب الفرقة األولى 
 

نهاية عظمى  االمتحانات المقرر
 مدة االمتحان للدرجات

يشفو -عملي ودورية-تحريري  التشريح العام  ساعتان 50 
امواألنسجة الععلم الخلية  يشفو -عملي ودورية-تحريري   ساعتان 50 

عملي ودورية –يري تحر الكيمياء العامة ساعات 3 100   
بيولوجياال ودورية عملي –تحريري   ساعات 3 100   

 ساعتان 50 تحريري إحصاء حيوي
  الفصل الدراسي الثاني  ساعتان 50 تحريري مدخل علم الجودة

نهاية عظمى  االمتحانات المقرر
 مدة االمتحان للدرجات

شفوي -عملي ودورية-تحريري علم األجنة وجهاز الحركي  ساعتان 50 
 علم األنسجة الخاص والوراثة

شفوي -عملي ودورية-تحريري الخلوية  ساعتان 50 
ودورية عملي –تحريري  الفيزياء الحيوية انساعت 50   

ودورية عملي –تحريري  الوراثة والهندسة الوراثية ساعات 3 100   
 ساعتان 50 تحريري لغة إنجليزية
نساعتا 50 تحريري علوم إنسانية  

 ساعتان 50 تحريري حقوق اإلنسان
  الفصل الدراسي األول طالب الفرقة الثانية    ساعتان 50 تحريرى الحاسب االلى

 مدة االمتحان نهاية عظمى للدرجات االمتحانات المقرر
شفوي -عملي ودورية-تحريري أساسيات الكيمياء الحيوية  ساعتان 50 

فويش -عملي ودورية-تحريري فسيولوجيا عام  ساعتان 50 
شفوي -عملي ودورية-تحريري التشريح المقارن انساعت 50   

أساسيات التغذية وأمراض سوء 
شفوي -عملي ودورية-تحريري التغذية تانساع  50   

شفوي -عملي ودورية-تحريري سلوكيات الحيوان والدواجن  ساعتان 50 
 الفصل الدراسي الثاني     
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لدرجاتنهاية عظمى ل االمتحانات المقرر  مدة االمتحان 

شفوى -عملى ودورية-تحريرى كيمياء حيوية (متقدم  ساعتان 50 
شفوى -عملى ودورية-تحريرى فسيولوجيا تطبيقى  ساعتان 50 
شفوى -عملى ودورية-تحريرى التشريح التطبيقى انساعت 50   

شفوى -عملى ودورية-تحريرى التغذية التطبيقية تانساع  50   
واجنرعاية الحيوان والد شفوى -عملى ودورية-تحريرى   الفصل الدراسي األول   طالب الفرقة الثالثة  11/9/2006) بتاريخ   2353بناء على القرار الوزارى (   ساعتان 50 

 مدة االمتحان نهاية عظمى للدرجات االمتحانات المقرر
شفوى -عملى ودورية-تحريرى باثولوجيا عام  ساعتان 50 

ةبكتريولوجيا عام ومناع شفوى -عملى ودورية-تحريرى   ساعتان 50 
شفوى -عملى ودورية-تحريرى الديدان ومناعة الطفيليات انساعت 50   

شفوى -عملى ودورية-تحريرى فارماكولوجيا (عام ) تانساع  50   
تطبيقى ودورية - تحريرى اقتصاد وإدارة مزارع  ساعتان 50 

مناعة  –فيرولوجيا (عام 
تقنية حيوية) –فيروسية  شفوى -عملى ودورية-حريرىت   ساعتان 50 

 ساعتان 50 تحريرى-عملى ودورية- شفوى إنتاج دواجن وأرانب
 الفصل الدراسى الثانى 

نهاية عظمى  االمتحانات المقرر
 مدة االمتحان للدرجات

شفوى -عملى ودورية-تحريرى باثولوجيا النمو واألورام  ساعتان 50 
شفوى -ملى ودوريةع-تحريرى بكتريولوجيا خاص وفطريات  ساعتان 50 
ليات المفصليات واألوليات والطفي

شفوى -عملى ودورية-تحريرى اإلكلينيكية انساعت 50   
شفوى -عملى ودورية-تحريرى فارماكولوجيا تطبيقى تانساع  50   

 ساعتان 50 تحريرى-عملى ودورية- شفوى إنتاج حيوانى
فيرولوجيا (خاص امراض 

شفوى -دوريةعملى و-تحريرى البريون)  ساعتان 50 
 الفصل الدراسى األول طالب الفرقة الرابعة

نهاية عظمى  االمتحانات المقرر
 مدة االمتحان للدرجات

شفوى -عملى ودورية-تحريرى باثولوجيا األجهزة  ساعتان 50 
حص باثولوجيا إكلينيكية (الف

شفوى -عملى ودورية-تحريرى الخلوى المراض الدم )  ساعتان 50 
ض باطنة (عام )أمرا شفوى -عملى ودورية-تحريرى  انساعت 50   

شفوى -عملى ودورية-تحريرى تخدير وأشعة تانساع  50   
شفوى -عملى ودورية-تحريرى التكاثر وأمراضه فى اإلناث  ساعتان 50 

شفوى -عملى ودورية-تحريرى طب شرعى (لوائح واجراءات)  ساعتان 50 
ان المراقبة الصحية على األلب

وت والدهونوالزي شفوى -عملى ودورية-تحريرى   ساعتان 50 
رعاية الحيوانات والطيور 

شفوى -عملى ودورية-تحريرى البرية  ساعتان 50 
رعاية األسماك وأمراض 

شفوى -عملى ودورية-تحريرى التلوث  ساعتان 50 
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 الفصل الدراسى الثانى 
 مدة االمتحان نهاية عظمى للدرجات االمتحانات المقرر
جيا نوعى وتشريحباثولو شفوى -عملى ودورية-تحريرى   ساعتان 50 

حص باثولوجيا إكلينيكية (الف
الكيماوى والمناعة ألمراض 

 الدم)
شفوى -عملى ودورية-تحريرى  ساعتان 50 

شفوى -عملى ودورية-تحريرى أمراض باطنة (خاص ) انساعت 50   
شفوى -عملى ودورية-تحريرى جراحة عامة تانساع  50   

لذكورة واألمراض أمراض ا
شفوى -عملى ودورية-تحريرى التناسلية  ساعتان 50 

شفوى -عملى ودورية-تحريرى علم السموم  ساعتان 50 
صحة وتكنولوجيا األلبان 

شفوى -عملى ودورية-تحريرى والبيض  ساعتان 50 
يةأمراض الحيوانات والطيور البر شفوى -عملى ودورية-تحريرى   ساعتان 50 

شفوى -عملى ودورية-تحريرى أمراض األسماك  الفصل الدراسى األول طالب الفرقة الخامسة ساعتان 50 
نهاية عظمى  االمتحانات المقرر

 مدة االمتحان للدرجات
شفوى -عملى ودورية-تحريرى أمراض الجهاز الهضمى والكبد  ساعتان 50 

شفوى -عملى ودورية-تحريرى جراحة خاصة  ساعتان 50 
شفوى -عملى ودورية-حريرىت التلقيح االصطناعى انساعت 50   

شفوى -عملى ودورية-تحريرى أمراض الماشية والجمال المعدية تانساع  50   
أمراض الدواجن (بكترية 

شفوى -عملى ودورية-تحريرى فطرية ونقص غذائى )  ساعتان 50 
المراقبة الصحية على اللحوم 

شفوى -عملى ودورية-تحريرى واألسماك  ساعتان 50 
)1اض المشتركة ( األمر شفوى -عملى ودورية-تحريرى   ساعتان 50 

الصحة البيطرية والطب 
شفوى -عملى ودورية-تحريرى الوقائى  ساعتان 50 

 
 الفصل الدراسى الثانى 

نهاية عظمى  االمتحانات المقرر
 مدة االمتحان للدرجات

ى أمراض التمثيل والنقص الغذائ شفوى -عملى ودورية-تحريرى   ساعتان 50 
شفوى -عملى ودورية-تحريرى جراحة القوائم  ساعتان 50 

شفوى -عملى ودورية-تحريرى أمراض الحمل والتوليد انساعت 50   
رة أمراض الخيول والحيوانات الصغي

شفوى -عملى ودورية-تحريرى المعدية تانساع  50   
 أمراض الطيور المائية والبرية

شفوى -عملى ودورية-تحريرى واألرانب انساعت 50   
شفوى -عملى ودورية-تحريرى صحة وتكنولوجيا اللحوم واألسماك  ساعتان 50 

)2األمراض المشتركة ( شفوى -عملى ودورية-تحريرى   ساعتان 50 
شفوى -عملى ودورية-تحريرى الصحة البيئية والتلوث  ساعتان 50 
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  الدراسات العليا
  

  - بيطرية :درجة الماجستير في العلوم الطبية ال - أوال :
تم الغاء الفقرة ( ج ) والتى تنص على : ان يكون قد مضى على حصول الطالب على درجة  - ) :15مادة (   

 9/2/2010) بتاريخ  272(البكالولوريوس سنة ميالديه على االقل بالقرار الوزارى 
 
ال علي درجة يشترط في قيد الطالب لدرجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية أن يكون حاص –أ 

البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية من إحدى الجامعات المصرية . أو حاصال علي درجة معادلة لها من 
  معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وذلك بتقدير عام جيد وتقدير جيد جدا في مادة التخصص علي األقل.
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د فروع التخصص بتقدير عام جيد وتقدير جيد جدا أو أن يكون حاصال علي دبلوم الدراسات العليا في أح -ب 
 3في مادة التخصص علي األقل علي أن تكون من مواد الدبلوم التي سبق أن درسها الطالب والتي ال تقل عن 

  ساعات نظرية وعملية أسبوعيا.
 ) : 16مادة (   
  

ديتان علي األقل من تاريخ مدة القيد للحصول علي درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية سنتان ميال
موافقة مجلس الكلية علي التسجيل . منها سنه للدراسة التمهيدية وسنة إلجراء البحث وأعداد الرسالة وال 

يجوز أن يبقي الطالب مقيدا لهذه الدرجة أكثر من أربع سنوات ولمجلس الكلية مد المدة لفترة أخرى ال 
شرف أو المشرفين وموافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات تتجاوز عامين آخرين وذلك بناء علي طلب الم

  العليا علي ذلك.
  
  
  
  
   - ) : 17مادة (   
يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية أن يتابع لمدة سنة الدراسة التمهيدية  –أ  

  أن تشمل هذه الدراسة :التي يقررها مجلس الكلية بناء علي اقتراح مجالس األقسام المختصة علي 
  ساعات عملي أسبوعيا. 4ساعات نظري +  3مادة التخصص بمعدل  -1
 ساعات عملي أسبوعيا. 3ساعة نظري +  1مقرر طرق بحث بمعدل  -2
) والتي تستدعيها طبيعة البحث  29مقررات من مقررات الدراسات العليا المبينة في المادة (  5 – 3عدد  -3

 ساعة نظريا وعمليا أسبوعيا. 12 – 10ود من المواد المساعدة لذلك في حد
  
أن يؤدي بنجاح االمتحان التحريري والعملي والشفوي في المقررات الدراسية ويعقد االمتحان مرتين في  -ب

العام ويكون امتحان الطالب في جميع المقررات في كل مره يتقدم إليها ويستثنى من ذلك الطالب الراسب في 
ن إعادة امتحانه في هذا المقرر دون المقررات األخرى التي سبق نجاحه فيها مقرر اإلحصاء الحيوي فيكو

ولمجلس الكلية بناء علي اقتراح األقسام المختصة حرمان الطالب من دخول االمتحان إذا كانت نسبة حضوره 
  وفي حاله حرمانه يعيد جميع المقررات دراسة وامتحانا.  % 75تقل عن 
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 ) : 18مادة (    
  

  ادة درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية مادة التخصص وعنوان الرسالةيبين في شه
  
  درجة دكتوراه الفـلسفة في العلوم الطبية البيطرية : - ثانيا :  
 ) : 19مادة (   
  

يشترط في القيد لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية أن يكون حاصال علي درجة الماجستير في 
طبية البيطرية في مادة التخصص التي يرغب القيد فيها من إحدى الجامعات المصرية أو علي درجة العلوم ال

  معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة.
    

 ) : 20مادة ( 
  

مدة القيد للحصول علي درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية ثالث سنوات ميالدية علي األقل من 
يخ موافقة مجلس الكلية علي التسجيل وال يجوز أن يبقي الطالب مقيدا لهذه الدرجة أكثر من خمس سنوات تار

إال إذا رأي مجلس الكلية اإلبقاء علي التسجيل لمدة أخري يحددها بناء علي تقرير المشرف وبعد أخذ رأي 
  لجامعات.مجلس القسم المختص مع مراعاة أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم ا

  
   ) : 21مادة ( 

يشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية أن يتابع لمدة سنه ميالدية كاملة  –أ 
الدراسة التكميلية التي تقررها لجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية بناء علي اقتراح مجالس األقسام المختصة 

ساعات عملية (  4ساعات نظرية ، و 3دراسة مقرر اساسى دكتوراه متقدم بعدد  هذه الدراسة  علي أن تشمل
مقررات مساعده من مقررات  5 – 3عدد من  ) و 6/6/2013بتاريخ  1415بناءا على القرار الوزارى  رقم 

تكون ) ( مقررات لم يسبق أن درسها الطالب بالماجستير ) علي أن  29الدراسات العليا المبينة في المادة ( 
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ساعة نظرية وعملية أسبوعيا وال يحق للطالب التقدم ألول امتحان آال بعد  12 – 10جميعها بحد أقصى  
  استيفاء نسبة الحضور المقررة لكل مقرر دراسي علي حده.

  
يؤدي الطالب بنجاح االمتحان التحريري والشفوي والعملي في مقررات الدراسة التكميلية المكلف بها قبل  -ب

ج ) من هذه الالئحة ويعقد  35لرسالة ويقدر نجاح الطالب فيها بأحد التقديرات الواردة بالمادة ( تقديمه ا
االمتحان مرتين في العام ويكون االمتحان في جميع المقررات التي رسب فيها في المواعيد التي يحددها 

من دخول امتحان أي مقرر مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء علي اقتراح مجلس الكلية. ويحرم الطالب 
وفي حالة حرمانه يعيد المقررات التي حرم منها دراسة وامتحانا ..  % 75إذا كانت نسبة حضوره تقل عن 

  وال يستلزم رسوب الطالب أو حرمانه في مقرر أو أكثر إعادة امتحانه في جميع المقررات الدراسية.
  
م تسجيله فيه لمدة ثالث سنوات علي األقل من تاريخ أن يقوم الطالب ببحوث مبتكره في الموضوع الذي ت -ج

موافقة مجلس الكلية علي تسجيله ولمجلس الكلية بناء علي طلب المشرف أن يرخص للطالب القيام ببعض 
  التجارب العملية في معهد علمي آخر معترف به من الجامعة.

  
ألقل من التسجيل حول أبحاث رسالته أن يقوم الطالب بتقديم حلقة دراسية بعد مضي سنة ميالدية علي ا -د

  ومجال مادة تخصصه يقرر قبولها لجنة ثالثية من األساتذة واألساتذة المساعدين بالقسم.
  

  أن يقدم الطالب بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم علي أن تتم مناقشة الطالب في رسالته    -هـ 
  عالنية وأن يكون مستوفيا للشرطين اآلتيين:     

  اجتياز جميع امتحانات المقررات الدراسية التكميلية. -1
 بند د ). 21قبول الحلقة الدراسية التي يقدمها الطالب ( مادة  -2
 
أن يقدم الطالب أربع نسخ من رسالته لمجلس القسم المختص قبل عرض موضوع تشكيل لجنة فحص  –و 

في حالة إجازة الرسالة من مجلس القسم الرسالة عليه لعرضها علي لجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية. و
نسخ لمكتبة الكلية ونسخة واحدة للمكتبة العامة بالجامعة قبل عرض تقرير لجنة فحص  6المختص يقدم عدد 

  الرسالة علي لجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية.
 ) : 22مادة (   
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  لتخصص وعنوان الرسالة.يبين في شهادة دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية مادة ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  أحـــــــــكـــــــــــــــــام  

  مشتركة لدرجتي الماجستير والدكتوراه
  ) : 23مادة ( 

الل شهري مارس وسبتمبر من كل عام لطالب  الدراسات العليا من الداخل والخارج تقدم طالبات القيد خ
  .9/2/2010) بتاريخ  272القرار الوزارى ( والغاء شرط التسجيل بعد مرور عام بعد التخرج بناء على 

  ) : 24مادة (   
يتقدم الطالب بطلب القيد لعميد الكلية الذي يحيله إلي مجلس القسم المختص بتحديد موضوع البحث وبرنامجه. 

  ثم يعرض األمر بعد استيفاء جميع األوراق علي مجلس الكلية إلقراره.
  ) : 25مادة ( 

قديمها بشهرين علي األقل ويجوز للجنة الحكم والمناقشة أجزاء تعديل علي عنوان يحدد عنوان الرسالة قبل ت
  الرسالة دون اإلخالل بموضوع البحث.

    26    
لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لفترة معينة إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من مواصلة دراسته أو أبحاثه وال 

  ). 21) ، (  16وص عليها في المادتين ( تحسب مدة اإليقاف ضمن المدة المنص
  ) : 27مادة (   

  يسقط قيد الطالب في إحدى الحاالت اآلتية :
  إذا كان تقرير المشرف عنه غير مرضي خالل فترة القيد. -1
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 إذا انقضت المدة المقررة ولم يقدم رسالته. -2 
  إذا رفضت لجنة الحكم والمناقشة الرسالة مرتين متتاليتين. -3
  ) : 28مادة (   

يقدم الطالب عشر نسخ من رسالته بعد إقرار صالحيتها من لجنة الحكم للتوزيع علي أعضاء اللجنة ومكتبة 
  الكلية . وللجنة الحكم أن تقرر تبادل الرسالة مع الجامعات األخرى أو طبعها علي نفقة الجامعة.

  
  - ) : 29مادة ( 

ستير والدكتوراه وعدد ساعات المحاضرات تبين الجداول التالية مقررات الدراسات العليا لدرجة الماج
  والدروس العملية لكل مقرر :

 الساعات العملي الساعات النظري المقرر
 مادة التشريح واألجنة

1    2 2 
  2  2  التقنية التشريحية والتشريح السطحي -2
  2  2  علم العظام والمفاصل -3
  2  2  الجهاز الهضمي المقارن -4
  2  2  از البولي التناسلي المقارنالجه -5
  2  2  الجهاز التنفسي المقارن -6
  2  2  الجهاز الدوري والقلب المقارن -7
  2  2  الجهاز العصبي والغدد الصماء المقارن -8
  2  2  علم األجنة العام والخاص -9

  2  1  تشريح الطيور -10
 مادة الهستولوجيا

  2  2  علم الخاليا وكيمياء الخاليا -11
  2  2  علم األنسجة العامة -12
  2  2  التركيب النسيجي والنسجوكيميائي للدم والجهاز  -13
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  الليمفاوي والدوري والقلب      
  2  2  التركيب النسيجي والتسجوكيميائي للجهاز التنفسي -14
  2  2  التركيب النسيجي والنسجوكيميائي للجهاز الهضمي -15
  2  2         للجهاز البولي والتناسلي  التركيب النسيجي والنسجوكيميائي  -م  15
  التركيب النسيجي والنسجوكيميائي للجهاز العصبي   -16
  2  2  والغدد الصماء     
  التركيب النسيجي والنسجوكيميائي للجلد والحافر  -17
  2  2  والظلف واألظافر     
  2  2  هستولوجية الطيور -18
  2  2  الجهاز الدوري والمناعي -19

 يولوجيامادة الفس
  2  2  فسيولوجيا الغدد الصماء والتناسل للثدييات - 20
  2  2  فسيولوجيا الدواجن ( متقدم ) -21
  2  1  فسيولوجيا األسماك -22
  2  2  فسيولوجيا األعصاب والعضالت -23
  2  2  فسيولوجيا المجترات -24
  2  2  فسيولوجيا البيئة واألقلمة والخلية -25
  2  2  فسيولوجيا الدم -26
  2  2  فسيولوجيا الهضم والتمثيل الغذائي والطاقة -27
  2  1  التلوث – 28
  2  2  النظائر المشعة واستعماالتها البيولوجية -29

 مادة الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية
  2  2  أساسيات الكيمياء الحيوية -30
  2  1  األيض الغذائي -31
  2  2  كيمياء األنسجة والسوائل الجسمية - 32
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  2  2  كيمياء الهرمونات والتناسل  -33 
  2  2  كيمياء التغذية  -34
  2  2  كيمياء الحيوية واإلكلينيكية -35
  2  2  كيمياء حيوية الطيور -36
  2  2  كيمياء حيوية األسماك -37
  2  2  كيمياء حيوية الميكروبات -38
  2  1  كيمياء حيوية اإلشعاع -39

 مادة سلوكيات الحيوان ورعايته
  ت ورعاية الحيوانات المجترة مقررات نوعية سلوكيا -40
  3  2  الجمال –األغنام والماعز  –الجاموس  –في الماشية      
  3  2  سلوكيات ورعاية الخيول -41
  2  1  سلوكيات ورعاية الحيوانات المنزلية  -42
  2  1  سلوكيات ورعاية حيوانات التجارب -43
  2  2  سلوكيات ورعاية الحيوانات البرية -44
  2  2  سلوكيات ورعاية الدواجن -45
  2  1  سلوكيات ورعاية األرانب -46
  2  1  سلوكيات حيوان تجريبية  -47

 مادة تغذية الحيوان والدواجن واألسماك وسوء التغذية
  2  2  أساسيات تغذية الحيوان -48
  2  2  مواد علف -49
  تغذية حيوانات المزرعة واألسماك مقررات نوعية في    -50
  تغذية   –تغذية أغنام وماعز  –تغذية أبقار وجاموس (      
  تغذية أسماك ) –تغذية خيول  –جمال       

2  2  

  2  2  تغذية الدواجن واألرانب  -51
  2  1  تغذية الحيوانات البرية -52
  2  1  تغذية حيوانات التجارب -53
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  2  1  إضافات أعالف -54 
  2  2  تحليل مواد العلف -55
  2  2  صانع العلفصحة األعالف وم -56
  2  2  التغذية اإلكلينيكية وسوء التغذية -57

  30/9/1995) بتاريخ   1398بناء على القرار الوزارى رقم (   مادة الباثولوجيا و التشخيص المرضي
  2  2  باثولوجيا عامة وأورام ( متقدم ) -58
  2  2  باثولوجيا أمراض الميكروبية والطفيلية للحيوان -59
  2  1  سوء التغذية  باثولوجيا -60
  2  1  باثولوجيا تلوث البيئة -61
  2  1  باثولوجيا التناسليات -62
  2  2  باثولوجيا الدواجن -63
  2  1  باثولوجيا األسماك -64
  2  1  باثولوجيا تجريبية -65
  2  2  باثولوجيا السموم -66
  2  2  باثولوجيا جراحية -67◌ٍ 

 30/9/1995) بتاريخ   1398ار الوزارى رقم ( بناء على القر   مادة الباثولوجيا اإلكلينيكية
  2  2  باثولوجيا إكلينيكية ( متقدم )  -68
  2  2  اختبار وظائف األعضاء وتوازن الجسم والبول -69
  2  1  تشخيص أمراض الدم وفحص النخاع  -70

 30/9/1995) بتاريخ   1398بناء على القرار الوزارى رقم (   مادة اليكتريولوجيا والمناعة والفطريات
  2  1  بكتريولوجيا ( عام ) -71
  2  2  بكتريولوجيا ( خاص ) -72
  2  2  مناعة ( متقدم )  -73
  2  1  بكتريولوجيا األسماك -74
  2  2  بكتريولوجيا الطيور واألرانب -75
  2  1  تبكتريولوجيا الالفقاريا -76
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بتاريخ  1141(بقرار وزارى رقم  فطريات متقدم –م  76 
1/9/1998   

2  2  

  2  2  طرق تشخيص البكتريولوجيا  -77
 30/9/1995) بتاريخ   1398بناء على القرار الوزارى رقم (   مادة الفيروسات

  2  2  فيروسات عام -78
  3  3  فيروسات خاص (مقررات نوعية)  -79
  2  2  طرق تشخيص الفيروسات -80

  2  2  فيروسات األسماك – 217
  2  2  حيوانفيروسات الحيوانات البرية وحدائق ال -218
  2  2  فيروسات الطيور واألرانب-219
  2  2  اللقاحات والمناعة الفيروسية -220

 مادة الطفيليات
  2  2  الحشرات الطبية البيطرية والعنكبيات -81
  الديدان -82
  األوليات -83
  طفيليات الطيور -84
  طفيليات األسماك -85
  القواقع وأهميتها البيطرية -86
  المناعة الطفيلية -87
  علم الطفيليات اإلكلينيكية -88
  طفيليات الحيوانات البرية -89
  طفيليات بيطرية -90

2  
2  
2  
2  
1  
1  
2  
1  
2  

2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  
2  

 مادة الفـارماكولوجيا
  2  2  فارماكولوجيا عامة ( متقدمة ) -91
  فارماكولوجيا الجهاز العصبي الالإرادي والهرمونات   -92
  2  2  الموضعية     
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  2  2  اكولوجيا الجهاز العصبي المركزيفارم -93 
  3  2  فارماكولوجيا التخدير -94
  2  2  فارماكولوجيا األجهزة -95
  2  2  فارماكولوجيا التمثيل الغذائي -96
  2  2  هرمونات دوائية  -97
  2  2  العالج الكيميائي  -98
  2  1  سمية الدواء -99

  1  1  تقييم بيولوجي للدواء -100
 ة علي األلبان ومنتجاتهامادة الرقـابة الصحي

  2  2  الرقابة الصحية علي األلبان ومنتجاتها -101
  2  2  ميكروبيولوجيا األلبان ومنتجاتها -102
  2  2  تكنولوجيا وحفظ األلبان ومنتجاتها -103
  تحليل أغذية (مقررات نوعية في األلبان ومنتجاتها   -104
  2  2  البيض والزيوت)       
  2  1  يالتسمم الغذائ -105
اضطرابات إدرار  -مقررات نوعية في  (تلوث األلبان  -106

 –ومنتجاتها  األمراض التي تنقل عن طريق األلبان  –الحليب 
  صالحية البيض والزيوت والدهون)

1  1  

  2  2  شئون صحية لمصانع األلبان -107
 والمخلفـات الحيوانية  –مادة الرقـابة الصحية علي اللحوم ومنتجاتها  

  2  1  صحة الحيوان الذبيح  -108
  2  2  صحة وإدارة المجازر -109
  2  2  الرقابة الصحية علي اللحوم ومنتجاتها  -110
  2  1  فحص اللحوم والدواجن واألرانب -111
  تكنولوجيا أغذية : مقرر نوعي في تكنولوجيا اللحوم  -112
  2  1  تكنولوجيا الدواجن       
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  ر نوعي في العوامل ميكروبيولوجيا األغذية : مقر -113 
ميكروبيولوجيا الطيور  –المؤثرة في نمو الميكروبات        

  ومنتجاتها
2  2  

  1  1  (متقدم)ميكروبيولوجيا الوجبات الباردة والمخلفات الحيوانية  -114
  2  1  ميكروبيولوجيا األسماك والقشريات ومنتجاتها -115
  2  1  تحليل اللحوم واألسماك ومنتجاتها -116
  2  2  شئون صحية لمصانع اللحوم واألسماك -117

 مادة األمراض الباطنة
  2  2  طب عام ( متقدم ) -118
  3  3  ماعز) –أغنام  –جمال  –جاموس  –أمراض الحيوانات المجترة (أبقار  - 119

  2  2  أمراض الفصيلة الخيلية  -120
  2  2  أمراض الحيوانات المنزلية -121
  2  2  أمراض الحيوانات البرية -122
  2  2  أمراض اضطرابات التمثيل الغذائي -123
  2  2  أمراض النقص الغذائي -124
  2  1  األمراض الجلدية -125
  2  2  أمراض الحيوانات حديثة الوالدة -126

 مادة األمراض المعدية  
  2  2  أمراض الماشية المعدية -127
  2  2  أمراض األغنام والماعز المعدية -128
  2  2  لمعديةأمراض الجمال ا -129
  2  2  أمراض الخيول المعدية -130
  2  2  أمراض الحيوانات المنزلية المعدية -131
  2  1  أمراض حيوانات التجارب المعدية -132
  2  2  أمراض الضرع والعجول المعدية -133
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  1  2  أمراض الجاموس المعدية -134 
 مادة الطب الشرعي  1  2  أمراض الحيوانات البرية المعدية -135
  2  2  الطب الشرعي واإلجراءات البيطرية -136
  2  2  السموم ( عام ) -137
  2  2  السموم البيئية  -138
  2  2  السموم من الوجهة الطبية الشرعية -139
  2  2  التشخيص المعملي للسموم -140

 مادة الوالدة وأمراضها  والتلقيح االصطناعي
  2  2  أمراض الجهاز التناسلي -141
 –الخيلية  في الحيوانات المجترة (الفصيلة عيةمقررات نو -142

  2  2  الحيوانات المنزلية)
          أمراض الجهاز التناسلي الذكري واألمراض التناسلية  -143

   الوالدة  –(مقررات نوعية في الحيوانات المجترة  والمنزلية         
  وأمراضها في الحيوانات)       

2  2  

   الحيوانات (مقررات نوعية في  الوالدة وأمراضها في -144
  2  2  حيوانات المزرعة والحيوانات المنزلية )      
  2  1  التناسل والمناعة -145
  2  2  التلقيح االصطناعي في المجترات -146
  2  2  التلقيح االصطناعي في الفصيلة الخيلية -147
  2  1  التلقيح االصطناعي في الحيوانات المنزلية -148
  2  1  االصطناعي في الطيور واألرانبالتلقيح  -149
  2  1  زراعة األجنة -150

 مادة الجراحة البيطرية
  2  2  جراحة عامة (متقدم) -151
  3  2  جراحة خاصة ( األعضاء ) -152
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  2  2  جراحة العين واألنف واألذن والحنجرة -153 
  2  2  جراحة الجهاز الهضمي -154
  2  2  جراحة القوائم والحافر والظالف -155
  2  2  الجراحة التجريبية -156
  1  1  التخدير -157
  2  2  األشعة -158

 مادة أمراض الدواجن واألرانب
  2  2  األمراض البكتيرية للدواجن -159
  2  2  األمراض الفيروسية للدواجن -160
  2  2  األمراض الفطرية للدواجن -161
  2  1  األمراض الطفيلية للدواجن -162
  2  1  ئيأمراض النقص الغذا -163
  2  1  أمراض الطيور البرية والمهاجرة -164
  2  2  أمراض األرانب ( متقدم ) -165
  2  2  الوقاية في مجال الدواجن -166
  2  2  التشخيص المعملي ألمراض الدواجن -167

 مادة صحة الحيوان والبيئة
  2  2  صحة حيوانات المزرعة ( متقدم ) -168
  2  2  صحة الدواجن ( متقدم ) -169
  2  2  الصحة البيئية والتلوث -170
  2  2  مكافحة األمراض الوبائية -171
  2  2  مقاومة القوارض وناقالت األمراض -172
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  المبيدات الحشرية والصحة العامة -173 
  صحة المساكن الحيوانية مقررات نوعية في مساكن  -174
   –مساكن األرانب  –مساكن الدواجن  –الماشية        
  لحيوانية المنزلية وحيوانات التجاربمساكن ا       
  المطهرات والتطهير -175
دراسة حدوث وانتشار األمراض وبائيات مقررات نوعية في   -176
  بيئات الحيوان       

2  
2  
2  
2  

2  
2  
2  
-  

 مادة األمراض المشتركة
األمراض المشتركة (متقدم) مقررات نوعية في األمراض  -177

  2  2  األمراض الطفيلية –راض الفيروسية األم –البكتيرية والفطرية 
  2  2  دور القوارض في نقل األمراض المشتركة -178
  2  2  دور الحيوانات البرية في نقل األمراض المشتركة -179

 مادة الوراثة والهندسة الوراثية
  2  1  وراثة كائنات دقيقة  -180
  2  1  هندسة وراثية ( متقدم ) -181
  -  1  وراثة سيتولوجية -182
  -  2  وراثة عشائر ( متقدم ) -183
  -  2  الوراثة الفسيولوجية -184
  2  1  وراثة إشعاعية وكيميائية -185

 مادة اإلنتاج الحيواني
  -  2  تربية وتحسين حيوان ( متقدم ) -186
  -  2  تربية وتحسين الدواجن ( متقدم ) -187
  2  2  جاموس (متقدم) –إنتاج ماشية  -188
  2  2  م وماعز (متقدم)إنتاج أغنا -189
  2  2  إنتاج دواجن ( متقدم ) -190
  2  2  إنتاج أرانب ( متقدم ) -191
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 مادة اإلحصاء 
  -  2  إحصاء حيوي ( متقدم ) -192
  2  2  تصميم تجارب -193
  2  2  كمبيوتر -194

 مادة االقتصاد وإدارة مزارع
  اقتصاديات مزارع إنتاج واأللبان -195
  لدواجناقتصاديات مزارع ا -196
  اقتصاديات مزارع سمكية -197
  دراسات جدوى -198
  إدارة حقول -199
  اقتصاديات مزارع إنتاج اللحم -200

2  
2  
2  
2  
2  
2  

-  
-  
-  
-  
-  
-  

 مادة اإلرشاد البيطري
  2  1  طرق إرشاد -201
  2  2  إعالم ( وسائل اإلعالن واإلعالم -202
  -  2  علم االجتماع -203
  2  2  أنظمة صحية بيطرية -204

  -  2  إحصاء حيوي ( دراسة جدوى ) -205
  -  1  اقتصاد مزارع -206

 6/6/1989) بتاريخ   518بناء على القرار الوزارى رقم (  مادة الحياة البرية وحدائق الحيوان
  2  2  سلوكيات ورعاية الحيوانات والطيور البرية -207
  2  2  التغذيةتغذية الحيوانات والطيور البرية وأمراض سوء  -208
  -  1  طفيليات الحيوانات والطيور البرية  -209
  مستحدث 2  2  ميكروبيولوجيا الحيوانات والطيور البرية -210
  مستحدث 2  1  باثولوجيا الحيوانات والطيور البرية -211
  2  2  أمراض الحيوانات والطيور البرية -212
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  1  1  أمراض الحيوانات والطيور البرية المعدية -213 
  2  2  حيوانات والطيور البرية في نقل األمراض المشتركةدور ال -214
  مستحدث 2  1  جراحة الحيوانات البرية -215
  مستحدث 2  2  التوليد في الحيوانات البرية -216

  30/9/1995) بتاريخ   1398بناء على القرار الوزارى رقم (   مادة أمراض ورعاية األسماك
  2  2  األمراض الطفيلية لألسماك -221
  2  2  األمراض البكتيرية لألسماك -222
  2  2  األمراض الفطرية لألسماك -223
  2  1  األمراض الفيروسية -224
  2  2  أمراض القشريات والمحارب -225
  2  2  تربية ورعاية األسماك -226

      
  
  
  
  

  ثالثا دبلومات الدراسات العليا
قد مضى على تخرج الطالب سنة كاملة تم الغاء الفقرة ( ب ) والتى تنص على ان يكون  - : ) 30مادة ( 

    9/2/2010) بتاريخ  272على االقل بالقرار الوزارى رقم ( 
  -) اآلتي : 23يشترط في قيد الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا المشار إليها تحت المادة ( 

الجامعات المصرية أو علي أن يكون حاصال علي درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية من إحدى -أ 
  0درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة

  أن يكون منتظما في الدراسة طبقا للجداول الدراسية التي تعدها الكلية. -ب     
  تقدم طلبات القيد للحصول علي أحد الدبلومات خالل شهر سبتمبر من كل عام. -ج    
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    - ) : 31مادة (    
سة لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا سنة كاملة وال يجوز أن يبقي الطالب مقيدا للدبلومات أكثر مدة الدرا

  من سنتين.
   - ) : 32مادة (   
تعقد امتحانات دبلومات الدراسة العليا مرتين في العام ويكون امتحان الطالب تحريريا وعمليا وشفويا في  –أ 

  قدم إليها.جميع المقررات الدراسية في كل مرة يت
  
لمجلس الكلية بناء علي طلب مجالس األقسام المختصة أن يحرم الطالب من التقدم لالمتحان إذا كانت  -ب

  . % 75نسبة حضوره تقل عن 
  
  وفي حالة حرمانه يعيد المقررات التي حرم منها دراسة وامتحانا. -ج
  
  - ) : 33مادة (      

لومات الدراسات العليا وعدد ساعات المحاضرات والتطبيقات تبين الجداول اآلتية المقررات الدراسية لدب
العملية المخصصة لكل مقرر أسبوعيا ويقر مجلس الكلية الموضوعات التي تدرس في كل مقرر بناء علي 

  اقتراحات مجالس األقسام المختصة :
 
الداخلية لكلية م بشأن إجراء تعديل بالالئحة 29/11/2012) بتاريخ 5241رقم ( بناء على قرار وزاري -

 فأن  : الطب البيطري  (مرحلة الدراسات العليا) جامعة قناة السويس
القسم المانح لدبلوم اإلرشاد البيطري هو تنمية الثروة الحيوانية طبقا للمواد الموجودة في الدبلوم بالالئحة الداخلية  -

  للكلية..  
 الساعات العملي الساعات النظري   المقررات

 Doplome of Veterinary Extentionرشاد البيطري      دبلوم اإل - 1
 2 1  طرق إرشاد
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  2  2  إعالم ( وسائل اإلعالن واإلعالم ) 
  -  2  إحصاء حيوي وكمبيوتر ( دراسة جدوى )

  2  2  أنظمة صحية بيطرية
  -  1  اقتصاد ومزارع

  -  2  علم االجتماع
  6  10  المجموع

 Diplome of Laboratory Animalsدبلوم حيوانات التجارب       - 2
  2  2  رعاية حيوانات التجارب

  1  1  ميكروبيولوجيا حيوانات التجارب
  1  1  طفيليات حيوانات التجارب

  1  1  باثولوجيا وباثولوجيا إكلينيكية
  1  1  تشريح وهستولوجيا 

  2  1  جراحة تجريبية 
  8  7  المجموع

 Diplome of Zoo Animalsدبلوم أمراض الحيوانات والطيور البرية      - 3
  1  2  أمراض باطنه

  1  2  صحة وأمراض مشتركة
  2  1  رعاية الحيوانات البرية

  1  2  أمراض الحيوانات البرية
  2  2  جراحة وتوليد

  7  9  المجموع
 Diplome of Artificial Inseminationدبلوم التلقيح االصطناعي      - 4    

  3  3  التلقيح االصطناعي 
  3  2  سليأمراض الجهاز التنا

  2  1  ميكروبيولوجيا الجهاز التناسلي 
  -  2  فسيولوجيا التناسل
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  8  8  المجموع 
 Diplome of Fish Diseasesدبلوم أمراض األسماك     - 5

  2  3  أمراض األسماك
  2  2  رعاية وتغذية األسماك

  1  1  ميكروبيولوجيا األسماك
  1  1  طفيليات األسماك

  2  1  باثولوجيا األسماك
  1  1  ية األسماكفسيولوج
  9  9  المجموع

 Diplome of Vet. Public Healhدبلوم الصحة العامة البيطرية     - 6
  3  2  صحة الحيوان

  2  1  ميكروبيولوجيا عامة
  2  1  طفيليات عامة

  -  1  وبائيات 
  -  2  األمراض المشتركة

    9  7   -  2  إحصاء حيوي وكمبيوتر
 Diplome of Reproduction  دبلوم التناسليات     - 7

  4  3  أمراض الجهاز التناسلي والتوليد
  2  1  تلقيح صناعي

  -  2  فسييولوجيا التناسل
    7  8  2  1  طفيليات وميكروبيولوجيا التناسل

 Diplome of Poultry Diseasesدبلوم الطيور واألرانب     - 8
  2  2  أمراض الطيور واألرانب
  2  1  طفيليات الطيور واألرانب

  2  1  باثولوجيا الطيور واألرانب
  2  1  ميكروبيولوجيا الطيور واألرانب
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  1  2  صحة وتغذية الطيور واألرانب 
  7  9  

 Diplome of Clinical Pathologyدبلوم الباثولوجيا اإلكلينيكية     - 9
  2  3  باثولوجيا إكلينيكية 

  2  2  باثولوجيا عامة 
  1  1  ميكروبيولوجيا إكلينيكية

  1  1  طفيليات إكلينيكية
  2  2  كيمياء حيوي

  8  9  المجموع
 Diplome of Food Hygieneدبلوم المراقبة الصحية لألغذية     - 10

  2  2  الرقابة الصحية علي األلبان ومنتجاتها
  2  2  الرقابة الصحية علي اللحوم ومنتجاتها

  2  1  ميكروبيولوجيا األغذية
  1  1  التحليل الكيميائي لألغذية
  2  1  تكنولوجيا وحفظ األغذية

  9  7  المجموع
 Diplome of Animal managementدبلوم ورعاية الحيوان     - 11

  2  2  سلوكيات الحيوان ورعايته
  1  1  صحة الحيوان

  1  1  تربية وتحسين الحيوان
  1  1  تغذية الحيوان وسوء التغذية

  2  1  إنتاج حيوانات المزرعة
  1  2  أمراض التناسليات

  8  8  
 Diplome of Pet Animalsدبلوم الحيوانات المنزلية     - 12
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  2  2  معدية ) –أمراض الحيوانات المنزلية ( باطنه 

  1  1  رعاية وتغذية الحيوانات المنزلية 
  2  1  أمراض طيور الزينة

  2  1  الجراحة
  2  1  توليد 

  1  1  فارماكولوجيا إكلينيكية
  10  7  المجموع

 Diplome of Farm Stock Diseasesاض حيوانات المزرعة    دبلوم أمر  - 13
  2  2  أمراض باطنة 
  3  3  أمراض معدية 

  1  1  تغذية الحيوان وسوء التغذية 
  1  1  طفيليات خاصة
  1  1  جراحة خاصة

  8  8  المجموع
 Diplome of Vet. Pharmacologyدبلوم األدوية والمستحضرات الطبية     - 14

  2  2  ريةفارماكولوجيا بيط
  1  1  كيمياء صيدلية 

  2  2  فسيولوجيا 
  1  1  سموم بيطرية

  2  2  صيدليات بيطرية
  8  8  المجموع

 Diplome of Veterinary Surgeryدبلوم الجراحة البيطرية   - 15
  2  2  جراحة الحيوان

  1  1  األشعة
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  1  1  التخدير 
  2  2  تشريح جراحي

  2  2  باثولوجيا جراحي
  8  8  المجموع

 Diplome of Animal By- Productsم المخلفـات الحيوانية    دبلو  - 16
  3  2  الرقابة الصحية علي اللحوم

  2  2  المخلفات الحيوانية 
  2  1  صحة بيئية

  1  1  فارماكولوجيا ( هرمونات دوائية )
  9  7  المجموع  1  1  صحة وإدارة المجازر

 Diplome of Applied Parasitologyدبلوم الطفيليات التطبيقي     - 17
  1  1  أوليات
  2  2  ديدان

  1  1  حشرات وعنكبيات
  2  1  باثولوجيا أمراض طفيلية
  2  1  صحة وأمراض مشتركة

  9  7  المجموع  1  1  مناعة طفيلية 
 Diplome of Microbiologyدبلوم الميكروبيولوجيا البيطرية    - 18

  2  2  بكترولوجيا 
  2  2  مناعة

  2  2  فطريات
  2  2  فيرولوجيا

  8  8  جموعالم
 دبلوم الطب الشرعي والسموم البيطرية - 19

  3  3  الطب الشرعي البيطري والسموم
  2  1  كيمياء التحاليل الطبية الشرعية
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  2  2  باثولوجيا 
  2  1  األدوية البيطرية

  9  7  المجموع
 دبلوم الحيوانات حديثة الوالدة - 20

  2  2  أمراض معدية 
  2  2  أمراض باطنة

  2  2  ليدأمراض الحمل والتو
  -  1  وراثة إكلينيكية

  2  1  تغذية الحيوانات حديثة الوالدة
  8  8  المجموع

 دبلوم األمراض المعدية وطب المناطق الحارة - 21
  2  3  أمراض معدية
  2  2  ميكروبيولوجيا

  2  2  طفيليات إكلينيكية
  2  2  باثولوجيا وباثولوجيا إكلينيكية

  8  9  المجموع
   –  دبلوم الطب المقـارن - 23

م بشأن إجراء تعديل بالالئحة الداخلية لكلية الطب 29/11/2012) بتاريخ 5241رقم ( بناء على قرار وزاري
 فأن  : البيطري  (مرحلة الدراسات العليا) جامعة قناة السويس

الئحة القسم المانح لدبلوم الطب المقارن هو (الجراحة والتخدير واألشعة) طبقا للمواد الموجودة في الدبلوم بال -
 الداخلية للكلية.  

  2  2  فسيولوجي مقارن
  3  3  جراحة تجريبية

  2  2  فارماكولوجيا مقارن
  2  2  تشريح مقارن

  9  9  المجموع
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 6/6/1989) بتاريخ   518بناء على القرار الوزاري رقم (   دبلوم الحياة البرية وحدائق الحيوان -  24

  2  3  سلوكيات ورعاية الحيوانات والطيور البرية 
  1  2  تغذية الحيوانات والطيور البرية

  2  2  التوليد في الحيوانات البرية
  2  2  فسيولوجيا الحيوانات والطيور البرية
  7  9  المجموع

  
   - ) : 34مادة ( 

) علي شكل وحدات دراسية متكاملة . كما  33يجوز لمجلس الكلية تنظيم المقررات المذكورة في المادة ( 
  ي .يجوز إضافة مقررات آخر

  - ) : 35مادة (   
  ب )  17يكون نظام امتحان ونجاح الطالب في الدراسات العليا المقررة في المواد ( 

  -أ ) علي النحو التالي : 32ب ) ، (  21( 
  يقدر من االمتحان التحريري النهائي بثالث ساعات لكل مقرر تكون ساعاته الدراسية النظرية    –أ 

  ساعات فأكثر وساعتان ألقل من ذلك. والعملية األسبوعية ثالث     
  تقدر الدرجة العظمي بمائة درجة لكل مقرر تكون ساعاته الدراسية النظرية والعملية األسبوعية      -ب

     % 50ثالث ساعات فأكثر وخمسون درجة ألقل من ذلك وتوزع هذه الدرجات بمعدل     
  العملية والشفوية .لالختبارات  % 50لالمتحانات التحريري النهائي و     
  -يقدر نجاح الطالب في كل مقرر بأحد التقديرات اآلتية : -ج

  فأكثر من مجموع الدرجات % 90ممتـــاز 
  فأكثر من مجموع الدرجات % 80جيـد جدا 
  فأكثر من مجموع الدرجات  % 70جيـــــــد 
  فأكثر من مجموع الدرجات % 60مقـبـــول 

  - رين اآلتيين : ويكون رسوب الطالب بأحد التقدي
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  من مجموع الدرجات % 60إلي أقل من  % 45ضعيف من  
  من مجموع الدرجات % 45ضعـيـــف جـــــــــــدا ألقل من 

  


