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 دليل الطالب
 لمرحلة الدراسات العليا
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                                                                                                     كلمة                        

 نبيل ابوهيكل سيد احمد السيد أ.د /           
  عميد كلية الطب البيطـري / جامعة المنصورةعميد كلية الطب البيطـري / جامعة المنصورة                      

                                                                                        *  *  **  *  *  

 
 

 طلبة وطالبات الكلية األعزاء أبنائي .. 

 كل عام وأنتم بخير

هـ أعاده هللا علينا وعليكم 1436أتقدم لكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان لعام  يطيب لي أن

بمناسبة انتهاء العام الدراسي وقرب انتهاء امتحانات  وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات وأيضا

   أسال هللا أن يوفقك ويسعد أيامكم ويجعله عام خير عليكم أجمعين 2015 ابريلدور 

 

 أبنائي ...الطلبة والطالبات ...

لنبدأ معا ..فاأليام القادمة تتطلب منا أن تتضافر الجهود وتتشابك األيدي وتتالحم السواعد ... ليقم كل منا 

بدوره وواجبه فلن تنهض مصر إال بسواعد أبنائها.فسيروا إلى األمام وكلنا وكلكم ثقة في هللا عز وجلت 

 . ى طريق الخير والفالح خطاكمقدرته أن يوفقكم ويسدد عل

 

امتثاال لقول هللا عز وجل ) وقلل اعلملوا فسلير  هللا عملكلم ورسلولة والم منلون وسلتردون اللى علالم الغيلب 

 والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون ( صدق هللا العظيم 

 

 و المسئولية العظيمة األمانةعلى تحمل  وأعانناوفقنا هللا 

 عالية خفاقة ,," مصر "  الغاليلرفع راية وطننا 

 والسالم عليكم ورحمته وبركاته

   
                                         

 نبيل ابوهيكل سيد احمد/ أ.د
 عميد كلية الطب البيطري 

 جامعة المنصورة

 

 
 

 

 

 

 

 



3 

              
 كلمة                    

 جهاد رمضان محمد السيدد/ .السيد أ     
  لكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثلكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثوكيل اوكيل ا  

  ـــــةـــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالعالقات الثقافيــــــــــــــــــــوالعالقات الثقافيــــــــــــــــــــ  

                                                                                        *  *  **  *  *  

  

  
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 " وأن ليس لإلنسان اال ماسعى وأن سعيه سوف يرى"
 صدق هللا العظيم

 

 الب الدراسات العلياأبنائى وبناتى ط

 

وأصللبحت   -يشللهد العللالم اون ثللورة علميللة وتطللورا جامحللا  سللريع الخطللى فللى البحلل  العلمللى 

مواكبة هذا التطور فريضلة علينلا جميعلا  حتلى نلتمكن ملن اللحلاق بركلب العولملة لنضلع مصلرنا 

ا من العلماء وهذا ال يتم اال بسواعد وعقول أبنائه –الحبيبة فى مكانة مرموقة ضمن هذا الركب 

 فى شتى المجاالت.

 

وفللى بدايللة مرحلللة جديللدة مللن حيللاتكم العمليللة وفللى أولللى خطللواتكم علللى طريللق البحلل  العلمللى 

فإنه من دواعى سرور  أن يكون هلذا اللدليل بلين أيلديكم لشسترشلاد   -بمرحلة الدراسات العليا 

مايلدور بخلاطركم وانلتم  به فى جميع ما يخلص قطلاا الدراسلات العليلا وعونلا لكلم لشجابلة عللى

 تخطون أولى خطواتكم.

 

وتيسيرا  عليكم فقد قمنا بعرض كل ما يتعلق بشئون الدراسات العليا بداية من متطلبات التسلجيل 

 . وحتى منح الدرجة العلمية راجين المولى عز وجل ان ينفعكم وينفع بكم

 
 وفقكم هللا لما فيه خير البالد والعباد لرفعة مصرنا الحبيبة

 وهللا من وراء القصد وهو يهدى السبيل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهاد رمضان محمد أ.د / 

 السيد
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا

 والبحوث والعالقات الثقافية
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 نشـأة الكليـة
 

 

 لسلنة  287رقم ى القرار الجمهوري أنشأت كلية الطب البيطري جامعة المنصورة بناءا عل

 /95الجللامعي  المجلس األعلللى للجامعللات فللي العللاموأدرجللت بمكتللب التنسلليق بلل 1994

 ة القديم بمدينة المنصورة .واختير لها مقر م قت بمبنى كلية التربي 1996

  ا.د/ نائلب رئليس بقرية شها بناء عللى قلرار السليد تم تخصيص أرض وحدة شها البيطرية

إلقامللة مستشللفى بيطللري 1994( لسللنة 1396الللواراء ووايللر الزراعللة بللالقرار رقللم )

 تعليمي للكلية .

 واألقسام  ةدارقامت الجامعة بتخصيص قطعة أرض داخل الحرم الجامعي إلقامة مباني اإل

 العلمية بكلية الطب البيطري .

 مطبعة الجامعة.  أمامتشييد مبنى الكلية الجديد بداخل الحرم الجامعي  تم 

  محمد العشماو   عبدهبرئاسة ا.د/  13/10/1997انعقد أول مجلس للكلية بتاريخ 

  م . 2000تخرجت أول دفعة للكلية في مرحلة البكالوريوس عام 

  2001/  2000للدراسات العليا بالكلية اعتبارا من العام الجامعــي تم فتح باب التسجيل  

,  23/10/2000للتسجيل من الداخل وذلك بموافقة كل من مجلس الجامعة بتاريخ 

 0 17/2/2001وموافقة المجلس األعلى للجامعات بتاريخ 

  )بارا من العام اعت "دكتوراه , ماجستير , دبلومات"تم فتح باب الدراسات العليا )من الخارج

 29/9/2003بموافقة مجلس الجامعة بتاريخ  2003/2004الجامعي

 ( بتاريــــــخ 1505صدر القرار الوااري رقم )بإضافة مادة    10/8/2004 

 0)أمراض األسماك ورعايتها( إلى مواد التخصص لدرجتي الماجستير والدكتوراه  

 ( بتاريخ 3393صدر القرار الوااري رقم )بإضافة دبلـــوم ) الكيمياء الحيوية 18/11/2008 

 .اإلكلينيكية ( إلى دبلومات الدراسات العليــا 

==============   
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 الرســالة
 

تسعى الكلية للتميز فىى دمةىة الممتمىا والءفىمت لمتتلسىم  لىءل العمىا لهىا نمطتيىم مىا نخرىج اةىما  دخرمييىم    
 مرف العلمية والميمرا  العملية, التحماث بخاةج  رالية ةتعم ة وتتءرخ السحث العلمى.لمختلف المع

 األهـداف
تتءرخ القمرة المؤلسية لكلية التب السيتخي جمةعة المنصءرة بءضا التخاتيميم  لتحقيج اهماف ورلملة ورؤرة  .1

 الكلية.
  التملب للمشمركة فى حا ةشمكا الممتما فى تفعيا  ور الكلية فى وضا دتة دمةة الممتما وتنمية السيئة وامما .2

 السيئة المحيتة.
 نظم التقءرم المؤلسي و إ ارة جء ة ةتتءرة و فعملة. .3
 تتءرخ و تحميث نظم وبخاةج المرالم  العليم فى ةم يءاكب احتيمجم  الممتما. .4
كا السيئية الخمصة لمممل نشخ ثقمفة السحث العلمي المم  اليم ف إلى التتسيج العملي ةا دالل التعخف ملى المشم .5

 التب السيتخي وةحمولة تقميم الحلءل المنملسة.
 تزورم التالب لملميمرا  والمعمرف األلملية وذلك ةا دالل تنمية طمراتيم وزرم ة المفمهيم الذهنية والمينية لمييم. .6
تالب والممم المقمم للتملب تتءرخ التخاتيميم  التعليم والتعلم ووضا ةنمهج تعليمية طيملية وزرم ة نسسة انشتة ال .7

 دالل فتخة  رالتة.
 تتءرخ اليم  زرم ة الخضم الءظيفى وتنمية القيم ا  وتقييم األ ات .8
 نشخ الءمى لمءاصفم  الييها التنظيمى والتءصيف الءظيفى و ور القيم ا  فى تنمية المءار . .9

 كليةكفمية المءار  وةالئمة المسمنى والتسييال  والعما ملى تعظيم ةءار  ال .10

 
 الرؤيــة

 
نسىعى فىىى كليىىة التىىب السيتىخا جمةعىىة المنصىىءرة اض نكىىءض ةىا افلىىا كليىىم  التىىب السيتىخا لملمميءررىىة ةىىا النمحيىىة    

 التعليمية والسحثية والممتمعية للمشمركة فى التكممل رؤرة الممةعة.
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The mission 
The Faculty seeks excellence in the community service and fulfillment of the 

requirements of the labor market by providing their alumni with different 

scientific knowledge, practical skills, development of new educational  

programs  and development of scientific research. 

The objectives 
1. The development of the institutional capacity of the Faculty of Veterinary 

Medicine, Mansoura University to develop strategies for achievement of goals, 

mission and vision of the Faculty. 

2. Activation of the Faculty's role in the development of a plan of community service 

and environmental development and preparing the student to participate in 

solving the problems of the community in the surrounding environment. 

3. Systems of institutional evaluation and sophisticated and effective quality 

management. 

4. The development and modernization of systems and programs of postgraduate 

studies in line with the needs of the community 

5. Spreading the culture of hard scientific research aiming to the practical 

application by identifying the environmental problems related to the field of 

Veterinary medicine in order to provide appropriate solutions 

6. . Providing students with the basic skills and knowledge through the development 

of their abilities and the incensement of their intellectual and professional 

concepts. 

7. The development of teaching and learning strategies and developing a standard 

curriculum and increasing the proportion of students' activities and the support 

provided to the student during the period of his study. 

8. Developing mechanisms to increase job satisfaction and leadership development 

and performance evaluation. 

9. Spread awareness about specifications of the organizational structure and job 

description and the role of leadership in resource development. 

10. . The adequacy of resources and appropriate buildings and facilities, and working 

on expanding the Faculty's resources. 

The vision 
 

We work hard in the Faculty of Veterinary Medicine- Mansoura University to be one of the 

best faculties of Veterinary Medicine in Egypt from the educational, research and 

community aspects to participate in the completion of the University's vision. 
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 نبيل ابوهيكل سيد احمدد/ 0أ
 ـةــــــــــــــــــــــــــــــــعميد الكليـــــ

 

 

 

  

                                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 زغلول إبراهيم التابعي عادل /د . أ       جالل أحمد السيد يوسفد/ 0أ          جهاد رمضان محمدالسيدأ.د/  

   وكيل الكلية                            وكيل الكلية                            ةوكيل الكلي      
 لشئون خدمة المجتمــــــــــــــع                                                                           لشئون الدراسات العليا   

 وتنمية البيئـــــــــــــــــــــــــــــة                                                           لشئون التعليم والطــــــــــــالب               والبحوث والعالقات الثقافية                 

 
 

 

 إدارة الكليـــــــــــــــــة
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 2016/2017الجامعيتشكيل مجلس الكلية للعام      
 ىىم الكليىىىة ورئيىىىس المملىىىىسىممي نبيل أبو هيكل سيد أحمد السيداألستاذ الدكتور/

  وكالء الكلية:
 التعليىىىم والتىىالبة لشئءض ىىىىوكيا الكلي جالل أحمم السيم يءلف /األلتمذ المكتءر
  ات العليا والبحوثسون الدراـشئلة ـوكيل الكلي جيم  رةلمض السيم مكتءر/لاأللتمذ ا

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشئءض وكيل الكلية  مم ل التملعي إبخاهيم زغلءلتمذ المكتءر/ لاأل

  أعضاء اجمللس:

 قسم الفسيولوجياأستاذ متفرغ ب فيهم البهي السيد وحيش /ستاذ الدكتوراأل

 علي علي إبراهيم القناوياألستاذ الدكتور / 
 الفيروساترئيس قسم  متفرغ و قائم بعمل أستاذ

 األستاذ الدكتور / فتحي رضوان علي سليم
 أستاذ متفرغ  بقسم الطب الشرعي و السموم

 دي محمد عرمهاألستاذ الدكتور / عبد الها
 التغذية و أمراض سوء التغذيةأستاذ متفرغ  بقسم 

 األستاذ الدكتور / محمد أحمد علي يوسف
 قسم االمراض الباطنة واالمراض المعدية واالسماكب متفرغأستاذ 

 األستاذ الدكتور /السعيد الشربينى السعيد
 و رئيس قسم الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذيةمتفرغ أستاذ 

 ستاذ الدكتور / محمد محمد فوده محمداأل
 قسم الرعاية و تنمية الثروة الحيوانية متفرغأستاذ 

 األستاذ الدكتور / محمد الشربيني السيد علي
 أستاذ متفرغ بقسم الرقابة الصحية على األغذية

 األستاذ الدكتور / صالح أحمد أبو الوفا
 استاذ و رئيس قسم الطفليات

 عادل حلمى نجيب الجوهرىاألستاذ الدكتور / 
 أستاذ ورئيس قسم الصحة واالمراض المشتركة

 األستاذ الدكتور / مجدي صالح مصطفي عامر
 أستاذ و رئيس قسم األدوية

 األستاذ الدكتور / كامل ابراهيم أبوالعزم
 أســتاذ ورئيس قسم أمراض الدواجن

 األستاذ الدكتور / جمال عبدالجابر محمد يونس
 قسم البكتريا أستاذ ورئيس

 ألستاذ الدكتور / صالح المرسى المرسى فرج
 قسم التشريح متفرغأٍستاذ 

 األستاذ الدكتور / مصباح عبد الجواد السيد 
 قسم التشريحورئيس أٍستاذ 

 األستاذ الدكتور / سامى معوض محمد زعبل
 أٍستاذ و رئيس قسم التوليد

 أحمد شوقي أسماعيلاألستاذ الدكتور / 
 ذ ورئيس قسم الخلية واألنسجةأســتا

 األستاذة الدكتور / فيوال حسن زكى
 أستاذ ورئيس قسم االمراض الباطنة واالمراض المعدية واالسماك

 األستاذ الدكتور / عادل عبد الخالق سيد أحمد 
 أستاذ ورئيس قسم الرقابة الصحية علي األغذية

 الرقابة الصحية علي األغذيةبقسم استاذ  محمد محمد محمد الجزار األستاذ الدكتور / 

 و السموم قسم الطب الشرعىو رئيس  استاذ  األستاذ الدكتور / ممدوح محمد أبوالمجد

 أستاذ بقسم الصحة واألمراض المشتركة األستاذ الدكتور / عمرو عبدالفتاح محمد عبدة

 ة على األغذيةأستاذ بقسم الرقابة الصحي األستاذ الدكتور / خالد ابراهيم أبو الفتح 

 أستاذ قسم األدوية األستاذ الدكتور / محمد جبر السيد جبر 

 قسم التغذية وامراض سوء التغذية و رئيس استاذ إبراهيم األستاذ الدكتور / طارق ابراهيم محمد

 باطنة والمعدية واألسماكلاستاذ بقسم األمراض ا صبري أحمد الخضرياألستاذ الدكتور / 

 أستاذ بقسم التشريح ر / صفوت عبادة محمد مرسياألستاذ الدكتو

 األستاذالدكتور / سناء سالمة أحمد عوض 
 أســتاذ قسم أمراض الدواجن

 األستاذ الدكتور / رجب عبدهللا درويش
 قسم الرعاية و تنمية الثروة الحيوانيةورئيس أستاذ 

 و األشعةحة والتخديرقسم الجراورئيس  أستاذ عصام مصباح محمد محمودالدكتور/ األستاذ 

 أستاذ بقسم الوالده األستاذ الدكتور / عبد المنعم منتصر محمود

 أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم الباثولوجيا االكلينيكية الدكتور / انجي فكري ريشه

 أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم الباثولوجيا  الدكتور / والء فكري عبد الوهاب

 ورئيس الفيروسات أستاذ لسيد عبد الرحمنالدكتور / سحر ا

 أستاذ مساعد بقسم الصحة واالمراض المشتركة الدكتور / فاطمه مصطفي عبد الحميد

 الرقابة الصحية علي األغذيةبقسم أستاذ مساعد  الدكتور / سمير محمد عبد الغني عبد هللا

 الطفيلياتقسم مدرس ب الدكتور / يارا محسن عبد المنعم

 الطب الشرعيقسم مدرس ب ر / محمود محمد االلفيالدكتو

  أعضاء من اخلارج

 دقهليةمدير معهد بحوث صحة الحيوان بال عادل حسنين محمود مصطفياألستاذ الدكتور/ 

 رية الطب البيطرى بالدقهليةيمد وكيل وزارة محمد محمد جمعة سالم الدكتور/ 
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 رؤساء مجالس الأقسام العلمية
 

 رئيــس القســـم القســــــم م
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 طسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم التشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىخر 

 طسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم الخليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة واألنسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمة

 طسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم الفسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيءلءجيم 

 طسىىىىىىىىىىىم الكيميىىىىىىىىىىىمت الحيءرىىىىىىىىىىىة وكيميىىىىىىىىىىىمت الت ذيىىىىىىىىىىىة

 طسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم السمثءلءجيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم

 طسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم السمثءلءجيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم ا كلينيهيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 طسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم التفيليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم  

 طسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم الفيخولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم 

مىىىىىىىىىىىىىىىىىةطسىىىىىىىىىىىىىىىىىم السهتيخرىىىىىىىىىىىىىىىىىم والفتخرىىىىىىىىىىىىىىىىىم  والمنم  

 طسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم األ ورىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 طسىىىىم التىىىىب الشىىىىخمي والسىىىىمءم وا جىىىىخاتا  السيتخرىىىىة

 طسىىىىىىىىىىىىىىىىىىم الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىحة واألةىىىىىىىىىىىىىىىىىىخا  المشىىىىىىىىىىىىىىىىىىتخكة

 طسىىىىىىىىىىىىىم الت ذيىىىىىىىىىىىىىة وأةىىىىىىىىىىىىىخا  لىىىىىىىىىىىىىءت الت ذيىىىىىىىىىىىىىة 

 طسىىىىىىىىىىىىىىم الخطملىىىىىىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىىىىىىحية ملىىىىىىىىىىىىىىي األغذيىىىىىىىىىىىىىىة

 طىىىىىىىىسم األةىىىىىخا  السىىىىىىمننة واألةىىىىىىخا  المعميىىىىىة واأللىىىىىمم 

 طسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم أةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىخا  الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمواجا

 طسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم المخاحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة والتخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىميخ األ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعة

ليىىىىىىىىم والتنملىىىىىىىىا والتلقىىىىىىىىي  ا صىىىىىىىىىتنممي طسىىىىىىىىم التء   

 طسىىىىىىىىىىىىىم الخمميىىىىىىىىىىىىىة وتنميىىىىىىىىىىىىىة الثىىىىىىىىىىىىىخوة الحيءانيىىىىىىىىىىىىىة

 

 ةصىىىىىىىىىىىىىىسمل مسىىىىىىىىىىىىىىم المىىىىىىىىىىىىىىءا  السىىىىىىىىىىىىىىيمأ. / 

  أحمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىءطي الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمممياأ. /

  / نسيىىىىىىىىىىىىىىىا أبءهيهىىىىىىىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىىىىىىىيم أحمىىىىىىىىىىىىىىىم0أ

 أ. / السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعيم الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىخبينى السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعيم 

 و ت فكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىخي مسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم الءهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمب /

  انمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي فكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىخي ررشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة /

 أ. / صىىىىىىىىىىىىىىىىالل مثمىىىىىىىىىىىىىىىىمض أبىىىىىىىىىىىىىىىىء الءفىىىىىىىىىىىىىىىىم

 يم السىىىىىىىىيم مسىىىىىىىىم الىىىىىىىىخحمالىىىىىىىىحخ السىىىىىىىىأ. / 

 أ. / جمىىىىىىىىىمل مسىىىىىىىىىم المىىىىىىىىىمبخ ةحمىىىىىىىىىم يىىىىىىىىىءنس

 أ. / ةمىىىىىىىىىىىىمي صىىىىىىىىىىىىالل ةصىىىىىىىىىىىىتفي مىىىىىىىىىىىىمةخ 

 أ. / ةمىىىىىىىىىىىىىىىمول ةحمىىىىىىىىىىىىىىىم أبىىىىىىىىىىىىىىىء الممىىىىىىىىىىىىىىىم

 أ. / مىىىىىىىىىىىىىم ل حلمىىىىىىىىىىىىىي نميىىىىىىىىىىىىىب المىىىىىىىىىىىىىءهخي 

 نىىىىىىىىىىىىىمرل ابىىىىىىىىىىىىىخاهيم ةحمىىىىىىىىىىىىىم ابىىىىىىىىىىىىىخاهيمأ. / 

 أ. / مىىىىىىىىىىم ل مسىىىىىىىىىىم الخىىىىىىىىىىملج لىىىىىىىىىىيم أحمىىىىىىىىىىم

 أ.  / فيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىء  حسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا زكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 أ. / كمةىىىىىىىىىىىىىىىىىا إبىىىىىىىىىىىىىىىىىخاهيم أبىىىىىىىىىىىىىىىىىء العىىىىىىىىىىىىىىىىىزم

  ةحمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم مصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمم ةصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىسمل / أ.

 أ. / لىىىىىىىىىىىىىمةي ةعىىىىىىىىىىىىىىء  ةحمىىىىىىىىىىىىىىم زمسىىىىىىىىىىىىىىا

 رجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب  رورىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى أ. / 
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 قســم / التشـــريح
 

الشهادة  تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م

الجامعية 

 وتاريخها

التخصـص  مصــدرها

 العام التخصص الدقيـق

أ.د/صالح المرسي المرسي  1

 فرج

8/2/2016 أستاذ متفرغ 1992د/  حيوانتشريح ال ج. الزقاايق     ىىىىىىىىالتشخر 

أستاذ ورئيس  أ.د/ مصباح عبد الجواد السيد 2

 قسم

29/4/2003 1991د/    ىىىىىىىىالتشخر تشريح الحيوان ج. الزقاايق 

أستاذ ووكيل  أ.د/جالل أحمد السيد يوسف 3

الكلية لشئون 

 التعليم والطالب

29/4/2003 1991د/    ىىىىىىىىالتشخر تشريح الحيوان ج. الزقاايق 

د/ صفوت عباده محمد 0أ 4

 المرسي

26/2/2012 أستاذ  2000د/  تشريح الحيوان  ج. الزقاايق 

 والدواجن

  ىىىىىىىىالتشخر

د/ محمود محمد بدران 0أ 5

 شعيب

25/11/2014 أستاذ  2004د/  تشريح الحيوان  ج. الزقاايق 

والدواجن 

 واألجنة

  ىىىىىىىىالتشخر

د/ هيثم عبد هللا عبد الهادي  6

مانيالدو  

27/4/2011 مدرس 2011د/  المنصورة0ج    ىىىىىىىىالتشخر تشريح و أجنة 

د / محمد إسماعيل السيد  7

 العشري

30/10/2010 مدرس  2011د/    ىىىىىىىىالتشخر التشريح واألجنة ج. المنصورة 

د/ أحمد محمد عبد اللطيف  8

 عبد الكريم

28/7/2015 مدرس  2015د/  أجنة و تشريح ج. المنصورة    ىىىىىىىىلتشخرا  

م / أسماء عوض الداعي 0م 9

 محمد

21/3/2012 مدرس مساعد 2012م/    ىىىىىىىىالتشخر تشريح و أجنة ج. المنصورة 

م/ سهر إبراهيم إبراهيم  10

 إبراهيم عريف

5/2/2015 معيد 2014ب/  العلوم الطبية  ج. المنصورة 

 البيطرية

 

م/ محمد مصطفى محمد  11

 منصور السيد

29/21/2015 معيد 2014ب/  العلوم الطبية  ج. المنصورة 

 البيطرية

 

 

 قســم/ الخلية واألنسجة
الشهادة  تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م

الجامعية 

 وتاريخها

التخصـص  مصــدرها

 الدقيـق
 التخصص

 العام

ج. قناة  1994د/ 27/2/2005 أستاذ  أ.د/هاني السيد مرعي 1

 السويس

 خلية وأنسجة
 خلية واألنسجةال

أحمد شوقى أسماعيل/0د 2 أستاذ ورئيس  

 قسم

30/9/2015 2005د/  -ج. لودفيج 

 ألمانيا

 هستولوجيا
 الخلية واألنسجة

أماني فرج أمين محمود /0د 3 23/3/2014 مدرس  2014د/   0ج 

 المنصورة 

 هستولوجيا
 الخلية واألنسجة

سماح السيد الشحات /0د 4 30/6/2014 مدرس  2014د/   0ج 

منصورة ال  

 هستولوجيا
 الخلية واألنسجة

م / شيماء السيد محمد راق0م 5 31/3/2014 مدرس مساعد  2014م/  ج.  

 المنصورة

 هستولوجيا
 الخلية واألنسجة

م.م/ اينب عبد الغني السعيد  6

 شومان

ج.  2012ب/ 28/9/2016 مدرس مساعد

 المنصورة

 هستولوجيا
 العلوم الطبيه البيطريه
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 ولوجياقســم / الفسي
 

ــم م ــة اإلســـــ  تاريخ شغــلها الوظيفــ
الشهادة  
الجامعية  
 وتاريخها

التخصـص   مصــدرها
 العام التخصص الدقيـق

فسيءلءجيم  ج. الزطمزرج 1979 / 1/12/2007 ألتمذ ةتفخغ  أ. /فييم السيي السيم وحي  1
 الحيءاض

 فسيءلءجيم الحيءاضال

فسيءلءجيم  ج. الزطمزرج 1990 / 24/4/2000 م الكليةممي أ. / نسيا أبء هيها ليم أحمم 2
 الحيءاض

 فسيءلءجيم الحيءاضال

 / يءلف يحي مء   3
 الصعيمي

فسيءلءجيم  ج. المنصءرة 2004 / 26/2/2013 ألتمذ ةسممم
 الحيءاض

 فسيءلءجيم الحيءاضال

ية العلءم التس ج. المنصءرة 2014/  29/9/2014 ةمرس   / ر م ةحمم صمل  إبخاهيم 4
 السيتخرة

 مىىىفسيءلءجيال

 العلوم الطبيه البيطريه الفسيءلءجيم المنصءرة0ج 2014 / 25/11/2014 ةمرس   / لسمة حمةم ةخغنى ممخ 5

م/ ةني ةصتفي ال خرب 0م 6
 صمل  

 الفسيءلءجيم المنصءرة0ج 2015م/  2/11/2011 ةمرس ةسممم
 العلوم الطبيه البيطريه

م.م/ نمي ةحمم ملي ةحمم  7
 ء ةف

 0ج  2016م/ 25/2/2016 ةمرس ةسممم
 المنصءرة

 الفسيءلءجيم
 

 

 قســم / الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية
 
 

الشهادة  تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م

الجامعية 

 وتاريخها

التخصـص  مصــدرها

 الدقيـق

أستاذ متفرغ  أ.د/ السعيد الشربيني السعيد 1

 ورئيس القسم 

22/11/2015 1988د/  كيمياء  ج. الزقاايق 

 حيوية

29/5/2006 أستاذ  أ.د/جهاد رمضان السيد محمد 2 1995د/  ج. قناة  

 السويس

كيمياء 

 حيوية

محمد فوده إبراهيم سالمة /0د 3 27/4/2016 أستاذ مساعد  2010د/  كيمياء  أنجلترا 

حيوية 

وكيمياء 

 تغذية

محمود جميل إسماعيل /0د 4 31/01/2016 أستاذ مساعد  2011د/  كيمياء  ج. المنصورة 

 حيوي

محمد على ماهر محمد  /0د 5

 العدل

26/2/2013 مدرس  2013د/  المنصورة0ج  كيمياء  

 حيوية

30/5/2016 مدرس د./ شيماء عبدالسالم مسعد 6 2016د/  المنصورة0ج  كيمياء  

 حيوية

م/ بسمة أحمد محمد محمد 0م 7

 سالمة

4/3/2015 مدرس مساعد  المنصورة0ج  2015م/   كيمياء  

 حيوية

نادين ضياء محمد عبد  /0م 8

 الوهاب

كيمياء  المنصورة0ج 2014ب/ 5/2/20015 معيد 

 حيوية
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 قســم/ الباثولوجيا
 

الشهادة  تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م

الجامعية 

 وتاريخها

التخصـص  مصــدرها

 العام التخصص الدقيـق

ايبأ.د/أحمد فواي علي الش 1  الباثولوجيا      
31/10/2005 أستاذ  1995د/   الباثولوجيا   الباثولوجيا ج. الزقاايق 

أ.د/ حسين سعد حسين عبد  2

 القادر

26/9/2010 أستاذ  2000د/   الباثولوجيا ج. الزقاايق 
 الباثولوجيا

د / والء فكري عبد الوهاب  3

 عوضين

أستاذ مساعد 

وقائم بعمل 

 رئيس القسم

27/1/2016 2010د/   الباثولوجيا ج. المنصورة 

 الباثولوجيا

27/4/2010 مدرس د/ أحمد السيد مصطفي النجار 4 2010د/  المنصورة0ج   الباثولوجيا الباثولوجيا 
28/9/2011 مدرس  د/ هبة هللا أحمد السيد محجوب 5 2011د/   الباثولوجيا الباثولوجيا ج. المنصورة 
30/12/2012 مدرس  د/ محمد فوا  محمد حامد 6 2012د/   علءم التسية السيتخرةال الباثولوجيا ج. المنصورة 

م/ إيمان عبد الوهاب أحمد 0م 7

 إبراهيم

مدرس 

 مساعد

4/5/2013 2013م/  المنصورة0ج   علءم التسية السيتخرةال الباثولوجيا 

م.م/ ممخ لميخ أحمم مسم  8
 الءاحم أحمم 

  سمثءلءجيمال المنصءرة0ج 2011ب /  28/9/2016 ةمرس ةسممم 

 

 قســم / الباثولوجيا اإلكلينيكية
 

الشهادة  تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م

الجامعية 

 وتاريخها

التخصـص  مصــدرها

 العام التخصص الدقيـق

د/محمد السيد البوشى0أ 1 26/5/2008 أستاذ  1998د/  ج. قناة  

 السويس

الباثولوجيا 

 اإلكلينيكية
 نيهيةالسمثءلءجيم ا كلي

أستاذ مساعد  د/ إنجي فكري محمد حسن ريشه 2

وقائم بعمل 

 رئيس قسم  

27/4/2015 2010د/  ج.  

 المنصورة

الباثولوجيا 

 السمثءلءجيم ا كلينيهية اإلكلينيكية

31/8/2015 أستاذ مساعد   د/ فاطمة مصطفي عبد الحميد إبراهيم 3 2010د/  ج.  

 المنصورة

الباثولوجيا 

 اإلكلينيكية
 ءلءجيم ا كلينيهيةالسمث

28/4/2014 مدرس  د/حسام الشحات على جاد اللة  4 2014د/  ج.  

 المنصورة

الباثولوجيا 

 اإلكلينيكية
 السمثءلءجيم ا كلينيهية

م/ جهاد السعيد عبد الجليل أحمد 0م 5

 الشبكي

مدرس مساعد 

  

2/9/2013 م/  

2013 

ج. 

 المنصورة

الباثولوجيا 

 اإلكلينيكية
كلينيهيةالسمثءلءجيم ا    

ج.  2016م/ 6/9/2016 مدرس مساعد   م.م/ أحمد محمد السباعي علي حسن 6

 المنصورة

الباثولوجيا 

 اإلكلينيكية
 السمثءلءجيم ا كلينيهية
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 قســم / الطفيليات
 

الشهادة  تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م

الجامعية 

 وتاريخها

التخصـص  مصــدرها

 الدقيـق
 التخصص

 العام

أ.د/صالح أحمد عثمان أبو  1

 الوفا

25/10/1999 أستاذ و رئيس قسم 1990د/   م ىىىىتفيليال طفيليات ج.اإلسكندرية 

29/4/2008 مدرس  د / مصطفي عبد السالم العربي 2 2008د/   م ىىىىتفيليال طفيليات ج.الزقاايق 

د/ يارا محسن عبد المنعم  4

 القباني

30/10/2011 مدرس  2011د/   م ىىىىتفيليال طفيليات ج.المنصورة 

24/1/2012 مدرس  د/ إبراهيم السيد عبد القادر 5 2011د/   الطبيه البيطريهالعلوم  طفيليات ج.المنصورة 
م/ باسم محمد محمد 0م 6

 المشمشى

28/12/2011 مدرس مساعد 2011م/  المنصورة0ج   طفيليات 
 الطبيه البيطريهالعلوم 

دويم.م/ سمية صالح السيد ب 7 25/2/2016 مدرس مساعد  2016م/  المنصورة0ج   الطبيه البيطريهالعلوم  طفيليات 
  طفيليات المنصورة0ج 2013ب/ 10/3/2014 معيد  م/ السيد نبيل السيد األلفي 8

 

 

 قســم / الفيروسات
 

الشهادة  تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م

الجامعية 

 وتاريخها

التخصـص  مصــدرها

قيـقالد  
 التخصص

 العام

أ.د/علي علي إبراهيم  1

 القناوي

28/3/2010 أستاذ متفرغ 1981د/  ميكروبيولوجيا  ج. الزقاايق 

 وفيرولوجيا
 م ىىىالفيخول

د/ سحر السيد السيد عبد  2

 الرحمن

أستاذ مساعد 

قائم بعمل 

 رئيس قسم

29/2/2016 2010د/   فيرولوجيا ج. المانيا 

 الفيخولىىىم 

د الواحد علي د/ أحمد عب 3

 أبو النصر

26/6/2011 مدرس  2011د/   الفيخولىىىم  فيرولوجيا ج. المانيا 

د/ محمد صالح محمد  4

 الثل 

25/6/2012 مدرس  2012د/   الفيخولىىىم  فيروسات ج. المنصورة 

د/ سماح مسعد مسعد  5

 محمد

30/9/2015 مدرس 2015د/  المنصورة0ج   الفيخولىىىم  فيروسات 

م كرم محمد م / ريها0م 6

 فرج 

28/4/2015 مدرس مساعد  2015م/   المنصورة0ج   فيروسات 
 الطبيه البيطريهالعلوم 

م/ عال عاصم محمد صالح  7

 البوهي 

 فيروسات المنصورة0ج 2014ب/ 5/2/2014 معيد
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 قســم/ البكتريا والفطريات والمناعة
 

الشهادة  تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م

لجامعية ا

 وتاريخها

التخصـص  مصــدرها

 العام التخصص الدقيـق

أ.د/جمال عبد الجابر محمد  1

 يونس

أستاذ و رئيس 

 قسم

3/3/2003 1991د/  البكتريا  ج. القاهرة 

والفطريات 

 والمناعة

 السهتخرم والفتخرم  والمنممة

د/ محمد مصطفي أحمد أحمد  2

 الحديدي

29/6/2015 أستاذ مساعد  2010د/  المنصورةج.   البكتريا  

والفطريات 

 والمناعة

 السهتخرم والفتخرم  والمنممة

27/12/2009 مدرس  د/ هبة محمد أحمد ريحان 3 2009د/  البكتريا  ج. المنصورة 

والفطريات 

 والمناعة

 السهتخرم والفتخرم  والمنممة

23/1/2013 مدرس  د / أمل عبد الستار إبراهيم 4 2012د/   البكتريا ج. المنصورة 

والفطريات 

 والمناعة

 السهتخرم والفتخرم  والمنممة

23/3/2014 مدرس  د/ رشا محمد إبراهيم محمد 5 2014د/  البكتريا  ج. المنصورة 

والفطريات 

 والمناعة

 العلوم الطبية البيطرية

م/ أسماء محمد سادات0م 6 4/3/2015 مدرس مساعد  2015م/  البكتريا  ج. المنصورة 

والفطريات 

 والمناعة

 علوم الطبية البيطريةال

11/2008//20 معيد م/ ريهام نشأت أحمد محجوب 7 2008ب/  المنصورة0ج  البكتريا  

والفطريات 

 والمناعة

 

البكتريا  المنصورة0ج 2014ب/  5/2/2015 معيد م/ وفاء محمد عبد القادر رجب  8

والفطريات 

 والمناعة

 

 

 

 

 قســم/ األدوية
يخ شغــلهاتار الوظيفــــة اإلســـــــم م الشهادة  

الجامعية 

 وتاريخها

التخصـص  مصــدرها

 الدقيـق
 التخصص

 العام

أستاذ و رئيس  أ.د/مجدي صالح مصطفي عامر 1

 قسم 

31/12/2001 1991د/  اإلتحاد  

 السوفيتي

 ةىىىىا  ور فارماكولوجي
28/11/2007 أستاذ  أ.د/ محمد جبر السيد جبر 2 1997د/   ةىىىىا  ور فارماكولوجي ج. الزقاايق 

د/ ريهام احمد عبد الفتاح  3

 يوسف

30/4/2012 مدرس    2012د/   ةىىىىا  ور فارماكولوجي ج. المنصورة 

29/9/2014 مدرس  د/ رشا أحمد عبد الجليل أحمد 4 2014د/   ةىىىىا  ور فارماكولوجي ج. المنصورة 

م/ أسماء عزت ابراهيم 0م 5

 محمد

8/5/2012 مدرس مساعد 2012م/  المنصورة 0ج   ةىىىىا  ور فارماكولوجي 

م/ أيمان صالح إبراهيم 0م 6

 العشري

31/3/2014 مدرس مساعد   2014م/  المنصورة0ج   ةىىىىا  ور فارماكولوجي 

م.م/ سارة طه محمد محمد   7

 العزب

27/8/2014 مدرس مساعد   2014م/  المنصورة0ج   ةىىىىا  ور فارماكولوجي 

 ةىىىىا  ور فارماكولوجي المنصورة0ج 2014ب/ 5/2/2015 معيد لدينم/ ندي أحمد سعد حسام ا 8
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 قســم/ الطب الشرعي والسموم واإلجراءات البيطرية
الشهادة  تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م

الجامعية 

 وتاريخها

التخصـص  مصــدرها

 العام التخصص الدقيـق

أ.د/فتحي رضوان علي  1

 سليم

8/5/2012 أستاذ متفرغ 1983د/  ج.  

 اإلسكندرية

طب شرعي 

 وسموم
 و ا جخاتا  السيتخرة سمءمال شخمي والتب ال

أستاذ و رئيس  أ.د/ ممدوح محمد ابو المجد 2

 قسم 

28/5/2007 1997د/  طب شرعي  ج. الزقاايق 

 وسموم
 و ا جخاتا  السيتخرة سمءمال شخمي والتب ال

د./ محمود محمد االلفي  3

 الحفناوي

س مدر  24/1/2012 2011د/   الطب الشرعى ج. المنصورة 
 و ا جخاتا  السيتخرة سمءمال شخمي والتب ال

أمل عبد المنعم علي  /0د 4

 حالوة

23/1/2013 مدرس     2012د/  الشرعى الطب ج. المنصورة    
 و ا جخاتا  السيتخرة سمءمال شخمي والتب ال

م/االء أحمد أحمد فهيد0م 5 22/7/1220 مدرس مساعد  2012م/  المنصورة 0ج   و ا جخاتا  السيتخرة سمءمال شخمي والتب ال الطب الشرعى 

م/ عال علي السيد حبتة 0م 6 8/10/2014 مدرس مساعد  2014م/  المنصورة0ج   و ا جخاتا  السيتخرة سمءمال شخمي والتب ال الطب الشرعى 

م/ محمد سمير عبد الستار  7

 أبو مسلم

10/3/2014 معيد 2013ب/  المنصورة0ج   الطب الشرعى 
 و ا جخاتا  السيتخرة سمءمال شخمي والتب ال

م/ أسماء محمود علي  8

 محمد إبراهيم

 الطب الشرعى المنصورة0ج 2014ب/ 5/2/2015 معيد
 و ا جخاتا  السيتخرة سمءمال شخمي والتب ال

 

 

 قســم/ الصحة واألمراض المشتركة
 

ـلهاتاريخ شغـ الوظيفــــة اإلســـــــم م الشهادة  

الجامعية 

 وتاريخها

التخصـص  مصــدرها

 التخصص العام الدقيـق

أ.د/عادل حلمي نجيب  1

 الجوهري

أستاذ ورئيس 

 القسم

29/11/1999 1990د/  ج.  

 اإلسكندرية

ةخا  ا  أمراض مشتركة
 مشتخكةال

د/ عمرو عبد الفتاح محمد 0أ 2

 عبده 

25/6/2002 أستاذ   22/6/1997 ض مشتركةأمرا ج. اليابان  ةخا  ا  
 مشتخكةال

د./ فاطمة الزهراء عبد  3

 الحميد الجوهري

27/1/2016 أستاذ مساعد 2010د/  العلوم الطبية  ج. المنصورة 

البيطرية )صحة 

 الحيوان(

الصحة وا ةخا  
 المشتخكة

مياده مسعد أحمد شعبان /0د 4 27/6/2016 أستاذ مساعد  2010د/  ا  ةخ ا  أمراض مشتركة ج. المنصورة 
 مشتخكةال

مروة فواي المتولي /0د 5 26/2/2013 مدرس     2012د/  العلوم الطبية  ج. المانيا 

البيطرية )صحة 

 الحيوان(

 ءاضىىىىصحة الحي

حاام حسن السيد  /0د 6

 محمود رمضان

26/2/2013 مدرس  2013د/  ةخا  ا  أمراض مشتركة ج. المنصورة 
 مشتخكةال

د./ منى محي الدين السيد  7

 محمد

27/1/2016 مدرس 2015د/  المنصورة0ج  صحة الحيوان  

 والبيئة
 ءاضىىىىصحة الحي

26/9/2016 مدرس د./ أميرة حسن علي خليل 8 2015د/  ج.الطب  

البيطري  

 النمسا

العلوم الطبية 

البيطرية 

)أمراض 

 مشتركة(

العلءم التسية 
 السيتخرة
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م / فاطمة الباا بركات 0م 9

 الباا

26/3/2011 مدرس مساعد 2011م/  صحة الحيوان  ج. المنصورة 

 والبيئة

العلءم التسية 
 السيتخرة

م/ دعاء نجيب السعيد 0م 10

 حسان

31/3/2014 مدرس مساعد 2014م/  المنصورة0ج  العلءم التسية  أمراض مشتركة 
 السيتخرة

م/ بسمة محرم أحمد أحمد 0م 11

 بدوي

5/4/2015 مدرس مساعد 2015م/  المنصورة0ج  صحة الحيوان  

يئةوالب  

العلءم التسية 
 السيتخرة

م/شيماء علي البااعلي 0م 12

 المحمودي

25/2/2016 مدرس مساعد المنصورة0ج  2016م/  العلءم التسية  أمراض مشتركة 
 السيتخرة

م./ محمد الفاتح حسام الدين  13

 عبد الرحمن

العلوم الطبية  المنصورة0ج 2015ب/ 29/12/2015 معيد

 البيطرية
 

 
 

 وأمراض سوء التغذيةقســم/التغذية 
 

 
الشهادة  تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م

الجامعية 

 وتاريخها

 التخصـص الدقيـق مصــدرها

 العام التخصص

أ.د/عبد الهادي محمد  1

 أحمد عرمه

13/10/2011 أستاذ متفرغ 1984د/  ج.  

 اإلسكندرية

تغذية الحيوان وأمراض 

 سوء التغذية
 لت ذيةالت ذية واةخا  لءت ا

د/ طارق إبراهيم محمد 0أ 2

 إبراهيم

أستاذ ورئيس 

 قسم

24/12/2007 1997د/  تغذية الحيوان والدواجن  ج. الزقاايق 

 واألسماك
 الت ذية واةخا  لءت الت ذية

د/ عبير السعيد السيد  3

 يوسف

27/1/2016 أستاذ مساعد  2010د/  تغذية الحيوان والدواجن  ج. المنصورة 

 واألسماك
 وامراض سوء التغذية التغذية

د/ عالعبدالهاد  محمد  4

 عرمة

27/3/2011 مدرس 2011د/  المنصورة0ج  تغذية األسماك وسوء  

 التغذية
 التغذية وامراض سوء التغذية

د/ عمرو عبد الوهاب  5

 حسن

26/2/2013 مدرس    2011د/  تغذية الحيوان والدواجن  ج. المنصورة 

 واألسماك
 ةالتغذية وامراض سوء التغذي

د / رانيا السيد محمود  6

 السيد

30/3/2015 مدرس  2015د/  المنصورة 0ج  التغذية و أمراض سوء  

 التغذية
 التغذية وامراض سوء التغذية

م/ شيماء محمد راضي 0م 7

 سالم

30/6/2013 مدرس مساعد  2013م/  المنصورة 0ج  التغذية و أمراض سوء  

 التغذية
 العلءم التسية السيتخرة

ة أحمد حسنين م.م / مرو 8

 حسان

6/3/2016 مدرس مساعد 2016م /  المنصورة 0ج  التغذية و أمراض سوء  

 التغذية
 

ج  2014ب / 5/2/2012 معيدة م / سارة أحمد فهمي سيد  9

 المنصورة0

التغذية و أمراض سوء 

 التغذية
 

 

 قســم /الرقابة الصحية على األغذية
 

الشهادة  تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م

الجامعية 

 وتاريخها

 التخصـص الدقيـق مصــدرها

 العام التخصص

أ.د/ محمد الشربيني السيد  1

 علي 

8/8/2016 أستاذ متفرغ 1990د/  الرقابة الصحية علي  ج. الزقاايق 

 األلبان ومنتجاتها
 الخطملة الصحية ملى ا غذية

أ.د/ عادل عبد الخالق سيد  2

 أحمد

31/10/2005 أستاذ  9519د/  الرقابة الصحية علي  ج. الزقاايق 

 األلبان ومنتجاتها
 الخطملة الصحية ملى ا غذية

27/2/2006 أستاذ أ.د/محمد محمد الجزار 3 1995د/  الرقابة الصحية علي  ج. الزقاايق 

 األلبان ومنتجاتها
 الخطملة الصحية ملى ا غذية

د/ خالد إبراهيم أبو 0أ 4

 الفتاح

27/8/2007 أستاذ  7199د/  الرقابة الصحية علي  ج. الزقاايق 

 اللحوم ومنتجاتها
 الخطملة الصحية ملى ا غذية
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د/ مها عبده محمد 0أ 5

 العشماوي

28/7/2014 أستاذ  2004د/  ج.  

 المنصورة

الرقابة الصحية علي 

 األلبان ومنتجاتها
 الخطملة الصحية ملى ا غذية

د/ سمير محمد عبد الغني  6

 عبد هللا

03/11/2015 أستاذ مساعد 2010د/  ج.  

 المنصورة

الرقابة الصحية علي 

 اللحوم ومنتجاتها
 الخطملة الصحية ملى ا غذية

د/ محمود أحمد محمود  7

 محمد

29/6/2010 مدرس  2010د/  ج.  

 المنصورة

الرقابة الصحية علي 

 اللحوم ومنتجاتها
 الخطملة الصحية ملى ا غذية

د/ مروة إبراهيم المرسي  8

 محمد الطوخي

25/6/2012 مدرس  2012د/  ج.  

 المنصورة

الرقابة الصحية علي 

 األلبان ومنتجاتها
 الخطملة الصحية ملى ا غذية

د/ أميرة إبراهيم اكريا  9

 إبراهيم

26/10/2015 مدرس 2015د/  ج.  

 المنصورة

الرقابة الصحية علي 

 اللحوم ومنتجاتها
 الخطملة الصحية ملى ا غذية

30/5/2016 مدرس د / رضو  رضا أحمد شطا 10 2016د/  ج.  

 المنصورة

الرقابة الصحية علي 

 األبان ومنتجاتها
 الخطملة الصحية ملى ا غذية

م/ أميرة حسين الباا 0م 11

 عبد الرااق

4/5/2013 مدرس مساعد 2013م/  ج.  

 المنصورة

الرقابة الصحية علي 

 األبان ومنتجاتها
 الخطملة الصحية ملى ا غذية

ااهر م/ حنان أحمد 0م 12

 أحمد حسن

8/10/2014 مدرس مساعد 2014م/  ج.  

 المنصورة

الرقابة الصحية علي 

 اللحوم ومنتجاتها
 الخطملة الصحية ملى ا غذية

م.م/ محمود عباس اكي  13

 العفيفي

26/4/2016 مدرس مساعد 2016م/  ج.  

 المنصورة

الرقابة الصحية علي 

 األبان ومنتجاتها

 الخطملة الصحية ملى ا غذية

م/ رنا فهمي صالح سيد  14

 أحمد سبله

10/3/2014 معيد 2013ب/  ج.  

 المنصورة

العلوم الطبية و 

 البيطرية

 الخطملة الصحية ملى ا غذية

ج.  2014ب/ 5/2/2015 معيد م/ناهد جمعة قاسم بدوي 15

 المنصورة

العلوم الطبية و 

 البيطرية

 الخطملة الصحية ملى ا غذية

 

 أمراض المعدية والأسماكقســم/ الأمراض الباطنة وال
الشهادة  تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م

الجامعية 

 وتاريخها

 التخصـص الدقيـق مصــدرها
 العام التخصص

15/2/2015 أستاذ متفرغ   أ.د/محمد أحمد علي يوسف 1 1984د/   م ىاةخا  ا لم امراض باطنة ج. الزقاايق 

أ.د/أحمد عبده علي  2

 الصوالحي

تاذ أس  26/7/2003 1993د/  ج. الزقاايق    

 فرا بنها

 امراض معدية
 مراض الباطنةاال

أستاذ وريئس  أ.د/ فيوال حسن اكي 3

 قسم

29/8/2005 1995د/   امراض األسماك ج. اإلسكندرية 
 معديةالمراض الا

د/ صبري أحمد الخضري0أ 4 31/10/2010 أستاذ   2000د/   ةباطنالمراض اال امراض باطنة ج. طنطا 
د/ عماد السيد أحمد يونس0أ 5 2726/4/2011 أستاذ   2001د/   باطنةالمراض  اال امراض معدية ج. الزقاايق 
أ.د/ وائل محمد أبو المكارم  6

 الديب

28/12/2015 أستاذ 2005د/   امراض باطنة ج. الزقاايق 
 معديةالمراض اال

22/11/2009 أستاذ مساعد د/ مصطفى محمد سعيد فودة 7 2000د/  الزقاايق/ج   م ىأةخا  األلم أمراض األسماك 

30/12/2013 أستاذ مساعد د/ ماجد راق شعبان األشقر 8 2008د/   ةىسمننالةخا  ا  امراض باطنة ج. المنصورة 
د/ إيمان اهران عبد الحميد  9

 النجار

27/4/2015 أستاذ مساعد 2010د/  أمراض األسماك  ج. المنصورة 

 ورعايتها
 ةىسمننالةخا  ا 

د / نيفين كامل محمد عبد  10

 الخالق

30/3/2016 أستاذ مساعد 2010د/  أمراض األسماك  ج. اكيوشو 

 ورعايتها
 م ىأةخا  األلم

31/10/2016 أستاذ مساعد  د/ محمد اكريا سيد أحمد  11 2011د/   م ىأةخا  األلم امراض معدية ج. هاتوفر 

25/6/2012 مدرس  د/ حسام محمد محمد إبراهيم 12 0122د/   معميةالةخا   ا أمراض باطنة ج. المنصورة 

31/5/2014 مدرس  د/ سمر مجد  محمد عطوة 13 2014د/  المنصورة0ج   سمننةالةخا  ا  أمراض معدية 
30/3/2016 مدرس  د/ محمد عبدة محمد حسن 14 2016د/  المنصورة0ج   معميةالةخا  ا  أمراض الباطنة 
د /مدحت سمير ابراهيم  15

 متولي

س مدر  27/1/2016 2015د/  المنصورة0ج  أمراض أسماك  

 ورعايتها
 سمننةالةخا  ا 

م/ سامية عبد الرحمن 0م 16

 محمد أحمد

6/4/2013 مدرس مساعد 2013م/  المنصورة0ج  أمراض أسماك  

 ورعايتها
 العلءم التسية السيتخرة

م/ الزهراء كمال 0م 17

 الطنطاوي

29/9/2013 مدرس مساعد 2013م/  المنصورة0ج   العلءم التسية السيتخرة أمراض معدية 

م.م/ الشيماء محمد محمد  18

 فرج 

5/4/2015 مدرس مساعد 2015م/  المنصورة0ج   العلءم التسية السيتخرة أمراض باطنة 

م .م/ مي عبد المنعم محمد  19

 علي

6/3/2016 مدرس مساعد المنصورة0ج  2012ب /   العلءم التسية السيتخرة أمراض األسماك 

م / أحمد مجدي جمال جمال م. 20

 سليم

  أمراض األسماك المنصورة0ج 2013ب / 3/10/2016 مدرس مساعد
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 قســم/ أمراض الدواجن
الشهادة  تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م

الجامعية 

 وتاريخها

 التخصـص الدقيـق مصــدرها
 العام التخصص

أ.د/كامل إبراهيم محمود  1

 أبو العزم

و رئيس  أستاذ

 قسم

25/11/2002 1991د/  أمراض الطيور  ج. اإلسكندرية 

 اةخا  المواجا واألرانب

د/ سناء سالمة أحمد 0أ 2 23/10/2013 أستاذ   2002د/  أمراض الطيور  ج. طنطا 

 واألرانب
 اةخا  المواجا

د/ عبد الفتاح حمدي عبد  3

 الفتاح

27/1/2016 أستاذ مساعد  2010د/  لطيور أمراض ا ج. المنصورة 

 واألرانب
 اةخا  المواجا

د/ نجاح عرفات حسين  4

 إسماعيل

30/4/2012 مدرس  2012د/   اةخا  المواجا أمراض الدواجن ج. المنصورة 

م/ إيمان أحمد أحمد 0م  5

 جادو

30/11/2014 مدرس مساعد 2014م/   أمراض الدواجن ج. المنصورة 
 العلوم الطبيه البيطريه

 العلوم الطبيه البيطريه أمراض الدواجن ج. المنصورة 2013ب/ 10/3/2014 دمعي م/ محمد عالء الدين  6

 

 الجراحة والتخدير والأشعة /قســم
 

الشهادة  تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م

الجامعية 

 وتاريخها

 التخصـص الدقيـق مصــدرها
 العام التخصص

د/ عادل التابعي إبراهيم 0أ 1

 اغلول

أستاذ و وكيل 

الكلية لشئون 

 خدمة المجتمع

27/11/2006 1995د/  ج. قناة  

 السويس

جراحة وتخدير 

 وأشعة
الجراحة والتخدير و 

 األشعه

د/ جمال إبراهيم عبد 0أ 2

 الفتاح قروف 

31/3/2008 أستاذ  1997د/  جراحة وتخديرو  ج. الزقاايق 

 أشعة

الجراحة والتخدير و 

 األشعه

أ.د/ عصام مصباح محمد  3

 محمود

اذ ورئيس أست

 قسم

25/11/2014 2004د/  جراحة وتخديرو  ج. الزقاايق 

 أشعة

الجراحة والتخدير و 

 األشعه

د/ عوض اعبل حسن  4

 راق

30/3/2016 أستاذ مساعد  2010د/  الجراحة والتخدير و  الجراحة البيطرية ج المنصورة 

 األشعه

د / السيد أحمد عوض  5

 الشافعي 

28/5/2012 مدرس  2012د/  ورةج.المنص  الجراحة والتخدير و  جراحة بيطرية 

 األشعه

د/ خالد صالح أحمد  6

 محمود

26/11/2012 مدرس  2012د/  المنصورة0ج  الجراحة والتخدير و  جراحة بيطرية 

 األشعه

د/ أالء سامى السيد  7

 عبدالخالق

28/12/2015 مدرس  2015د/  المنصورة0ج  الجراحة والتخدير و  جراحة بيطرية 

 األشعه

مروة السعيد محمد  /م0م 8

 عباس موسي

12/3/2013 مدرس مساعد  2013م/   المنصورة0ج  الجراحة والتخدير و  جراحة بيطرية 

 األشعه

م / محمدجمال محمود  9

 سالم

  جراحة بيطرية المنصورة0ج 2012ب/  10/12/2012 معيدة
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 التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي /قســم
 

يفــــةالوظ اإلســـــــم م الشهادة  تاريخ شغــلها 

الجامعية 

 وتاريخها

 التخصـص الدقيـق مصــدرها
 العام التخصص

أ.د/سامي معوض محمد  1

 اعبل

أستاذ و 

 رئيس قسم

27/10/2003 1993د/  ج. قناة  

 السويس

توليد وتناسل 

 وتلقيح اصطناعي
 تءليم وتنملا وتلقي  اصتنممي

أ.د/ عبد الرءوف عثمان  2

 عبد الرءوف 

3/9/2009 أستاذ  1998د/  ج. طنطا )كفر  

 الشيخ(

توليد وتناسل 

 وتلقيح اصطناعي
 تءليم وتنملا وتلقي  اصتنممي

أ.د/ عبد المنعم منتصر  3

 محمود

30/5/2016 أستاذ  2005د/  توليد وتناسل  ج. الزقاايق 

 وتلقيح اصطناعي
 تءليم وتنملا وتلقي  اصتنممي

د/ أحمد اكي محمود أحمد  4

 بلبولة

ستاذ مساعدأ  31/8/2015 2010د/  الوالدة وأمراضها  ج. المنصورة 

والتلقيح 

 اإلصطناعي

 تءليم وتنملا وتلقي  اصتنممي

د/ محمد أحمد أحمد  5

 المتولي

31/10/2012 مدرس  2012د/  الوالدة وأمراضها  ج. المنصورة 

والتلقيح 

 اإلصطناعي

 تءليم وتنملا وتلقي  اصتنممي

براهيمد/ وائل السيد بدير إ 6 30/12/2012 مدرس   2012د/  الوالدة وأمراضها  ج. المنصورة 

والتلقيح 

 اإلصطناعي

 تءليم وتنملا وتلقي  اصتنممي

د/ حسام الشيخ علي جمال  7

 الدين

23/1/2013 مدرس 2013د/  الوالدة وأمراضها  ج. المنصورة 

والتلقيح 

 اإلصطناعي

 تءليم وتنملا وتلقي  اصتنممي

ين د/ منصور أبوالعن 8

 منصور

27/5/2015 مدرس  2015د/  الوالدة وأمراضها  ج. المنصورة 

والتلقيح 

 اإلصطناعي

 تءليم وتنملا وتلقي  اصتنممي

م/ محمد فواي علي 0م 9

 أبو العز

مدرس 

 مساعد 

8/10/2014 2014م/  المنصورة 0ج   الوالدة 
 العلوم الطبية البيطريه 

م/  يممت إبخاهيم مسمه  10
 إبخاهيم

 الوالدة المنصورة 0ج 2014ب/ 5/2/2015 ةعيم
 

 

 

 الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية /قســم
الشهادة  تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م

الجامعية 

 وتاريخها

 التخصـص الدقيـق مصــدرها

5/5/2016 أستاذ متفرغ أ.د/محمد محمد فوده 1 1989د/  سلوكيات الحيوان  ج. الزقاايق 

والدواجن و 

عايتهار  

د/ رجب عبد هللا 0أ 2

 درويش 

أستاذ ورئيس 

 القسم

29/9/2014 2004د/  سلوكيات الحيوان  ج. القاهرة 

والدواجن و 

 رعايتها

د/ أسامة أحمد محمد أبو  3

 اسماعيل

27/3/2012 أستاذ مساعد  2007د/  سلوكيات الحيوان  ج.بريستول 

 والدواجن

هند عبد الرااق عبد  /0د 4

 السالم

30/4/2012 مدرس  2012د/   إنتاج حيواني ج. المنصورة 

مايار عثمان السيد  /0د 5

 علي

23/1/2013 مدرس  2012د/   الوراثة ج. المنصورة 
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إيمان أحمد محمد أبو /0د 6

 الفضل

29/4/2013 مدرس  2013د/  المنصورة0ج   إحصاء حيواني 

هناء محمد السيد  /0د 7

 غانم

27/5/2012 مدرس  المنصورة 0ج  2013د/  نتاج حيوانيإ   

سامر سمير ابراهيم  /0د 8

 السيد

29/9/2014 مدرس  2014د/  المنصورة0ج  اقتصاد وإدارة  

 مزارا

أحمد إبراهيم عطية  /0د 9

 أسماعيل

25/11/2014 مدرس  2014د/  المنصورة0ج  الورثة و الهندسة  

 الوراثية

د./ أحمد فتحي محمد أبو  10

 النجا

27/5/2015 مدرس  2015د/  ة المنصور0ج  سلوكيات ورعاية  

 الحيوان

م/ أاهار رضا مصطفي 0م 11

 الطناحي 

27/9/2011 مدرس مساعد 2011م/  المنصورة 0ج   إنتاج حيوي 

م/ بسمة محمد طاهر 0م 12

 أحمد عبد العزيز

8/10/2014 مدرس مساعد 2014م/  المنصورة0ج   وراثة 

م/ شيماء أسعد حافظ 0م 13

 صقر

4/4/2016 مدرس مساعد 2016م/  منصورةال0ج   انتاج حيواني 

م/ هدي عبد المنعم 0م 14

 عطية إبراهيم

4/4/2016 مدرس مساعد 2016م/  المنصورة0ج   وراثة 

نهي محمد وحيد  /0م 15

 السيد أبو الفتوح 

10/12/2012 معيد 2012ب/  المنصورة0ج  العلوم الطبية و  

 البيطرية

16 
ط.ب/ الممت احمم بمر 
 ةحمم مسمالعمل

 2013ب/ 10/3/2013 ةعيمه
العلوم الطبية و  ج/ المنصءرة 

 البيطرية

17 
ط.ب/الممت لعم ةحمم 
 ةحمم يءلف  رغمم

 2013ب/ 10/3/2013 ةعيمه
العلوم الطبية و  ج/ المنصءرة 

 البيطرية
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 الكلية  أمين

 بالكلية الإدارية الأقسامورؤساء  الإداراتومدير 
 

 الوظيفــــة ــــــــــــــــم االس م

 ة ــــــــــــــــمدير عام/امين الكلي  باهش نامثع دمحأ دماحالسيد /  1

 اـــــــرئيس قسم الدراسات العلي  فرضو  صالح مصطفى عبد اللطي/هديسلا 2

 ة يـــــرئيس قسم العالقات الثقاف  نهى ممدوح عبدالحـــــافظ /السيده  3

 ة ــــالشئون االدراي رئيس قســم محمد مصطفـــــــــى حلمـــىالسيد/  4

 اتــــــــاقـــاالستحقرئيس قســم  نوال السمر  على على شوشهالسيده/  5

 ب ا.د/ عميد الكلية ــــــمدير مكت دجملا وبأ دمحم ديلو/  سيدلا 6

 ة ـــــــــــــة الكليــــــرئيس مكتب ســــــواان اينهم محمــــــدالسيده/  8

 البــــم شئون الطـــــرئيس قس السيده/ سلو  محمد المتولى شهيب 9

 الب ــــــــــرعاية الط مدير عام  ود ـمحم عبد العظيمالسيد/ مصطفى  10

 ن ـــــــــــم الخرجيـــــرئيس قس ل ـــد خليـالسيده/ سوسن حسن محم 11

 مجلس الكلية  أمانةرئيس مكتب   دالمنعمرجاء محمد البيلى محمد عب/  هالسيد 13

 رئيس قسم المواانه و الحسابات  حنان احمد عبد الحميد البديو  السيده/  14

 قائم بعمل رئيس قسم شئون أعضاء هيئة التدريس  محمد عبد الحميد صالحالسيد / هشام   15

 ــــاانــــــــــــــــالمخ عام ر ـــــــمدي ابراهيم عثمانالسيد /  17

 ات ـــــــــــــــــــــــــرئيس قسم المشتري  جمال أمينالسيد /  18

 ة ــــدة الحسابيــــــــام الوحـــــمدير ع سامي البيااالسيد /  19

 رئيــــــــــــس الخزينـــــــــــــــــــــــــة  رانيا محسن قطب  السيده/  20
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  الدرجات العلمية  ، والدبلومات التي يتم منحهاالدرجات العلمية  ، والدبلومات التي يتم منحها

 بمرحلة الدراسات العليا بالكليــــــــــــةبمرحلة الدراسات العليا بالكليــــــــــــة
 

 أوال: الدرجات العلمية :

 .ـ  درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطريـــــــــة 1

 .ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية2

 

 د فروا التخصص اوتية :ثانيا : دبلوم الدراسات العليا في أح
 

 اسم الدبلـــــــوم م اسم الدبلـــــوم م
 المنزليـــــــــــــــــــةالحيوانات  12 اإلرشاد البيطــــــــري  1

 المزرعـــــــةحيوانات  أمراض 13 حيوانات التجــــــارب 2

 الطبيــةاالدويه والمستحضرات  14 البريةالحيوانات والطيور   3

 الجراحة البيطريـــــــــــــــــــــة 15 األصطناعـــــىتلقيح ال 4

 المخلفات الحيوانيــــــــــــــــــــة 16 اكـــــــــــاألسم أمراض 5

 تلوث البيئـــــــــــــــــــــــــــــــة 17 الصحه العامة البيطرية 6

 ـــــــــــــــــــــــىالطفيليات الطبيق 18 التناسليــــــــــــــــــــات 7

 ميكروبيولوجيا الحيـــــــــــــــوان 19 الطيور واألرانـــــــــــب  8

 الطب الشرعى والسموم البيطرية 20 الباثولوجيا االكلينيكيـه 9

 مراقبة االغذيـــــــــــه 10
 الكيمياء الحيويه االكلينيكيـــــــــه 21

 رعاية الحيـــــــــــوان  11

 

ى للجامعات  تقرير دبلومات أخر  ــــويجوا لمجلس الكلية بعد موافقة مجلس الجامعة والمجلس األعل -

  في مجال الطب البيطري طبقا للظروف المستحدثة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 ( من الالئحة الداخلية للكلية 29المادة )

 طخر. م  لممم  المحمضخا  والمروس العملية لكامجستيخ و ةقخرا  المرالم  العليم لمرجة المم التمليةتسيا المماول  ى)أ( 
 

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 عملي نظري  عملي نظري 
 :ىىم ىىىىىىةىىم ة الفسيءلءجيىى             واألجنىىىة :ىىىىةم ة التشخر

 2 2  )أ(للثمييم فسيءلءجيم ال م  الصممت والتنملا  21 2 2 )أ(التشىىىىخر  التتسيقىىىىي  1

 2 2 )أ(فسيءلءجيم المواجىا ) ةتقمم (  22 2 2 )أ(الست التقنية التشخرحية والتشخر   2

 2 1 )أ(فسىيءلءجيم األلىىىىىىمم  23 2 2 )أ(ملم العظمم والمفمصىىىىىىىا  3

 2 2 )أ(فسيءلءجيىم األمصمب والعلال   24 2 2 )أ(الميمز اليلمي المقىىىىىىمرض  4

 2 2 )أ(فسيءلءجيم الممتىىىخا  25 2 2 )أ(الميمز السءلي والتنمللي المقىمرض  5

 2 2 )أ(فسيءلءجيم السيئة واألطلمة والخلية  26 2 2 )أ(الميمز التنفسي المقىىىىىىمرض  6

 2 2 )أ(فسيءلءجيىىىىىىىىىم  المم  27 2 2 )أ(المقمرض والقلب مفموي الميمز الموري واللي 7

 2 2 )أ(والتمطةوالتمثيا ال ذائي فسيءلءجيم اليلم  28 2 2 )أ( الميمز العصسي وال م  الصممت )المقمرض( 8

 2 1 )أ( التلىىىىىىىىىىىىىءث 29 2 2 )أ(ملم األجنة العمم والخىىىىىمص  9

 2 2 )أ(النظمئخ المشعة والتعمم تيم السيءلءجية 30 2 1 )أ(ىىىءر تشىىىىىىخر  التيى 10

 ة :ىىىىىىةم ة الكيميمت الحيءرة وكيميمت الت ذي ىىم :ىىىىىةم ة اليستءلءجيى

 2 2 )أ(ألمليم  الكيميمت الحيءرىىة  31 2 2 )أ(ملم الخليىة وكيميمت الخليىىىة  11

 2 1 )أ(األيض ال ىىىىىىىىىذائي  32 2 2 )أ( ملم األنسمة ) العمةىىة ( 12

للمم والميمز التركيب النسيجي والنسجوكيميائـي  13

 )أ(الليمفموي والموري والقلب
2 2 

33 
 2 2 )أ(كيميمت األنسمة والسءائا المسىمية 

التخكيب النسيمي والنسمءكيميمئي للميمز  14
 )أ(التنفسىىىىىىىىىىي 

2 2 
34 

 2 2 ()أكيميمت اليخةءنم  والتنملا 

للميمز  التركيب النسيجي والنسجوكيميائي 15
 )أ(اليلمىىىىىىىىىىي

2 2 
35 

 2 2 )أ(كيميمت الت ذيىىىىىىىة 

 التخكيب النسيمي والنسمء كيميمئىي 16
 )أ(للميمز السءلي التنملىىىىىىلي

2 2 
36 

 2 2 )أ(الكيميمت الحيءرة ا كلينيهيىىىىة 

 ىيالتخكيب النسيمي والنسمء كيميمئ 17
 )أ(للميمز العصسي وال م  الصىىممت

2 2 
37 

 2 2 )أ(كيميمت حيءرة التيىىىىىىىءر 

 التخكيب النسيمي والنسمء كيميمئىي 18
 )أ(للملم والحمفخ والظلف واألضمفىىخ

2 2 
38 

 2 2 )أ(كيميمت حيءرة األلىىىىىىمم  

 2 2 )أ(كيميمت حيءرة الميهخوبم   39 2 2 )أ(هسىتءلءجيم التيىىىىىىىىءر 19

 2 1 )أ(كيميمت حيءرة ا  ىعممم   40 2 2 0)أ(الميمز الموري والمنممىىىىي 20
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 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 عملي نظري  عملي نظري 
 0 ةم ة السهتخرءلءجيم  و ا ةينءلءجيم و الميهءلءجيم و الفيخولءجيم : هةم ة للءكيم  الحيءاض ورمميت

ةقخرا  نءمية ) للءكيم  ورممية الحيءانم  الممتخة 41
 2 1 )أ(لهتخرءلءجيىىىىىىىىم ) ممم (  72 3 2 )أ(األغنمم ى المممز ى المممل ( ى الممةءس ىفي المم ية 

 3 2 )أ(لهتخرءلءجيىىىىىىىىم ) دمص  73 3 2 )أ(ة الخيىىىءل ىىللءكيم  ورممي 42
 2 1 )أ(فيخولءجيىىىىىىىىم ) ممم (  74 2 1 )أ(الحيءانم  المنزلية للءكيم  ورممية  43
 3 2 )أ(فيخولءجيىىىىىىىىم ) دمص (  75 2 1 )أ(مرب ىىللءكيم  ورممية حيءانم  التم 44
 2 2 )أ(ىىىىىىىة ) ةتقمم ( ةنممىىى 76 2 2 )أ(للءكيم  ورممية الحيءانم  السخرة  45
 2 1 )أ(فتخرىىىىىىىىىم  ) ةتقمم (  77 2 2 )أ(للءكيم  ورممية المواجىىىىا  46

 2 1 )أ(للءكيم  ورممية األرانىىىىب   47
 2 1 )أ(ةيهخوبيءلءجيىم األلىىىىمم   78
 2 2 )أ(ةيهخوبيءلءجيم التيءر واألرانب  79

 )أ( للءكيم  حيءاض تمخرسيىىىىة 48
 2 1 )أ(ةيهخوبيءلءجيىم  الالفقخرىم   80 2 1

 2 2 )أ(نخل تشخيص الميهخوبيءلءجيىم  81
 : ةىم ة التفيليىىىىم  ةم ة ت ذية الحيءاض والمواجا واأللمم  ولءت الت ذية :

 2 2 )أ(الحشخا  التسية السيتخرىىىة  82 2 2 )أ(ألمليم  ت ذية الحيءاض  49

 2 2 )أ(الميىىىىىىىىىماض  83 2 2 )أ( ةىىءا  ملىىىىف 50

 ةقخرا  نءمية في :ت ذية حيءانم  المزرمة واأللمم   51
ت ذية  ت ذية جممل ىت ذية أغنمم وةممز ى  ) ت ذية ألقمر وجمةءس ى

 )أ(ديءل ى  ت ذية ألمم  ( 
 2 2 )أ(األوليىىىىىىىىم   84 2 2

 2 2 )أ(يليم  التيىىىىءر نف 85 2 2 )أ(ت ذية المواجا واألرانىىىىىىب  52

 2 2 )أ(نفيليم  األلىىىمم   86 2 1 )أ(ت ذية الحيءانم  السخرىىىىىىىة  53

 2 1 )أ(القءاطا وأهميتيم السيتخرىىىة  87 2 1 )أ(ت ذية حيءانم  التمىىىىىىمرب  54

 2 1 )أ(المنممة التفيليىىىىىىىة  88 2 1 )أ(اضىىمفم  أمىىىىىىىىىالف  55

 2 2 )أ(ملم التفيليم  ا كلينيهىىي  89 2 2 )أ(ا ةءا  العلىىىىىىىىىف تحلي 56

 2 1 )أ(نفيليم  الحيءانم  السخرىة  90 2 2 )أ(صحة األمالف وةصمنا العلىىىف  57

 2 2 )أ(نفيليم  بيتخرىىىىىىة  91 2 2 )أ(الت ذية ا كلينيهية ولىءت الت ذيىة  58

 : ةم ة الفمرةمكءلءجيىىىىىم : ا كلينيهية ةم ة السمثءلءجيم ى  السمثءلءجيم
 2 2  )أ(فمرةمكءلءجيم  ) ممةة ةتقمم (  92 2 2 )أ( لمثءلءجيم ممةة وأورام ) ةتقمم ( 59

فمرةمكءلءجيم الميمز العصسىىي الالرا ي واليخةءنم   93 2 2  )أ(لمثءلءجيم األةخا  الميهخوبيةوالتفيلية للحيءاض  60
 2 2 )أ(المءضعيىىة 

 2 2 )أ(فمرةمكءلءجيم الميمز العصسي المخكزي  94 2 1 )أ(لمثءلءجيم لءت الت ذيىىىىىىة  61
 2 2 فمرةمكءلءجيم التخميىىىىىىىخ)أ( 95 2 1 )أ(لمثءلءجيم تلءث السيئىىىىىىىة  62
 2 2 )أ(فمرةمكءلءجيىىم األجيىىىىزة  96 2 1 )أ(لمثءلءجيم التنملليم   63
 2 2 فمرةمكءلءجيىم التمثيا ال ذائىي )أ( 97 2 2 )أ(جىىىىىىىىىا لمثءلءجيم الموا 64
 2 2 )أ(هخةءنم   وائيىىىىىىىىة  98 2 1 )أ(لمثءلءجيم األلىىىىىىىىىمم   65
 2 1 )أ(لمثءلءجيم تمخرسيىىىىىىىىة  66

 2 2 )أ(لمثءلءجيم السىىىىىىىىىمءم 67 2 2 )أ(العالج الكيميمئىىىىىىىىي  99
 2 2 )أ(ثءلءجيم جخاحيىىىىىىىىة لم 68

 2 1 )أ(لىىىىمية الموات   100
 2 2 )أ(لمثءلءجيم اكلينيهية ) ةتقمم (  69
 2 2  )أ(ادتسمر وظمئف األملمت وتءازض لىءائا المسىىم والسءل  70

 1 1 )أ(تقييم بيءلءجي للموات   101
 2 1 0تشخيص أةخا  المم وفحص النخمع  71
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 ـــــــــــــــــــــــررالمقــ م

عدد 
 الساعات

 عدد الساعات
 المقـــــــــــــــــــــــــرر م

 عدد الساعات عدد الساعات

 عملي نظري  عملي نظري 
 ةم ة األةخا  المعميىىىة : 0مادة الرقابة الصحية علي األلبان ومنتجاتها

 2 1 )أ(أةخا  المم ية المعميىىىىة  128 2 2 )أ(الرقابة الصحية علي األلبان ومنتجاتها  102
 2 2 )أ(أةخا  األغنمم والمممز المعميىة  129 2 2 )أ(ميكروبيولوجيا األلبان ومنتجاتها  103
 2 2 )أ(أةخا  المممل المعميىىىىىة  130 2 2 )أ(تكنولوجيا وحفظ األلبان ومنتجاتها  104
 2 2 )أ(أةخا  الخيءل المعميىىىىة  131 2 2 )أ(، البيض والزيوت (  انوعية في األلبان منتجاتهتحليل أغذية )مقررات  105
 2 2 )أ(أةخا  الحيءانم  المنزلية المعمية  132 2 1 )أ(التسمم الغذائـــــــــي  106

107 
مقررات نوعية في ) تلوث األلبان ـ اضطرابات إدرار 

الحليب ـ األمراض التي تنتقل عن طريق األلبان ومنتجاتها ـ 
 )أ(صالحية البيض والزيوت والدهون ( 

1 1 
 2 1 )أ(أةخا  حيءانم  التممرب المعميىة  133
 2 2 )أ(أةخا  اللخع والعمءل المعمية  134
 1 1 )أ(أةخا  الممةءس المعميىىة  135

 1 1 )أ(أةخا  الحيءانم  المعمية السخرة  136 2 2 )أ( ئءض صحية لمصمنا األلسمض  108
 ةىىم ة التىىب الشىخمىىي : 0 لخطملة الصحية ملي اللحءم وةنتممتيم  ى والمخلفم  الحيءانيةةم ة ا

 2 2 )أ(صحة حيءاض الذبي    109
 2 2 )أ(التب الشخمي وا جخاتا  السيتخرة 137

 2 2 )أ(صحة وإ ارة الممىىمزر  110
 2 2 )أ(الخطملة الصحية ملي اللحءم وةنتممتيم  111

 2 1 )أ(فحص لحءم المواجا واألرانب  112 2 2 )أ(ىىىىىىىءم  ) العمم ( السمى 138

113 
تكنءلءجيم أغذية : ) ةقخر نءمي في تكنءلءجيم اللحءم ى تكنءلءجيم المواجا 

 2 1 )أ(ى تكنءلءجيم  األلمم   ( 

114 

ةقخر نءمي في :) العءاةا المؤثخة في نمء ةيهخوبيءلءجيم األغذية 
في األغذية ى ةيهخوبيءلءجيم اللحءم وةنتممتيم ى ةيهخوبيءلءجيم التيءر بم  الميهخو 

 )أ(وةنتممتيم ( 

 2 2 )أ(السمىىىىىىىءم السيئيىىة  139 2 2

 1 1 )أ(ةيهخوبيءلءجيم الءجسم  السمر ة والمخلفم  الحيءانية ) ةتقمم (  115
 2 2 )أ(السمءم ةا الءجية التسية الشخمية  140

 2 1 )أ(ءلءجيم األلمم  والقشخرم  وةنتممتيم ةيهخوبي 116

 2 1 )أ(تحليا اللحءم واأللمم  وةنتممتيم  117
 2 2 )أ(التشخيص المعملي للسمىىىءم  141

 2 2 )أ(واأللمم اللحءم  ئءض صحية لمصمنا  118

 :ةم ة الء  ة وأةخاضيم والتلقي  ا صتنممي : ةىىىم ة األةىىىىىخا  السمننىىىىىة

)ةقخرا  نءمية في لحيءانم  األنثءي أةخا  الميمز التنمللي  142 2 2  )أ(نب ممم ) ةتقىىمم (  119
 2 2  (ى الفصيلة الخيلية ى الحيءانم  المنزلية ( )أالممتخة 

120 
أةخا  الحيءانم  الممتخة ) ألقمر ى جمةءس ى جممل ى أغنمم 

 )أ(ى ةممز (  
3 3 143 

 الذكخي واألةىىخا أةخا  الميمز التنمللي 
 التنمللية ) ةقخرا  نءمية في الحيءانم  الممتخة

 )أ(المنزلية ى الء  ة وأةخاضيم في الحيءانم  ( 

2 2 

 144 2 2 )أ(أةخا  الفصيلة الخيليىىىة  121
الء  ة وأةخاضيم في الحيءانم  ) ةقخرا  نءمية في حيءانم  المزرمة ى 

 )أ(الحيءانم   المنزليىىىىىىىىىىة ( 
2 3 

 2 1 )أ(التنملا والمنممىىىىىىىىىىة  145 2 2 )أ(ة ىىىأةخا  الحيءانم  المنزلي  122
 2 2 )أ(التلقي  ا صتنممي في الممتىىخا   146 2 2 )أ(ىة ىىأةخا  الحيءانم  السخرىى 123
 2 2 )أ(ية التلقي  ا صتنممي في الفصيلة الخيل 147 2 2 )أ(أةخا  اضتخالم  التمثيا ال ذائي  124
 2 1 )أ(الحيءانم  المنزلية التلقي  ا صتنممي في  148 2 2 )أ(أةخا  النقص ال ذائىىىىىي  125
 2 1 )أ(التلقي  ا صتنممي في التيءر واألرانب 149 2 1 )أ(األةخا  الملميىىىىىىىىة  126
 2 1 )أ(زرامىة األجنىىىىىىىة  150 2 2 )أ(أةخا  حيءانم  حميثة الء  ة  127
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 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 عملي نظري  عملي نظري 
 : مـــادة االنتـــاج الحيوانـــي ةىىىم ة المخاحىىىىة السيتخرىىىة :

 ى 2 )أ(خبية وتحسيا حيءاض ) ةتقمم ( ت 186 3 2 )أ( جخاحة ممةىة ) ةتقمم ( 151
 ى 2 )أ(تخبية وتحسيا المواجا ) ةتقمم (  187 3 2 )أ( جخاحة دمصة ) األملمت ( 152
 2 2 )أ(انتمج ةم ية ى جمةءس ) ةتقمم (  188 2 2 )أ(جخاحة  العيا واألنف واألذض والحنمخة  153
 2 2 )أ(غنمم وةممز ) ةتقمم ( انتمج أ 189 2 2 )أ(جخاحة الميمز اليلمىىىىىىي  154
 2 2 )أ(انتمج  واجا ) ةتقمم (  190 2 2 )أ(جخاحة القءائم وأةخا  الحمفخ والظىىلف  155
 2 2 )أ(المخاحة التمخرسيىىىة  156

 1 1 )أ(التخميىىىىىىىىىخ  157 2 2 )أ(انتمج أرانب ) ةتقمم (  191
 2 2 )أ(األ عىىىىىىىىىة  158

 ةىىىم ة ا حصىىىىىىىىىىمت : ــراض الدواجــن واألرانــب :مادة أم
 2 2 )أ(األةخا  السهتيخرة  للمواجىىا  159

 2 2 )أ(األةخا  الفيخولية للمواجىىىا  160 ى 2 )أ(احصمت حيءي ) ةتقمم (  192
 2 2 )أ(األةخا  الفتخرة  واجىىىا  161
 2 1 )أ(األةخا  التفيلية للمواجىىىا  162

 2 1 )أ(أةخا  النقص ال ذائىىىي  163 2 2 )أ(تصميم تمىىمرب  193
 2 1 )أ(أةخا  التيءر السخرة الميمجخة  164
 2 2 )أ(أةخا  األرانب  ) ةتقمم (  165

 2 2 )أ(الءطمية في ةممل المواجا  166 2 2 )أ(كمسيءتىىىىىىخ  194
 2 2 )أ(ا المعملي ألةخا  المواجالتشخيص  167

 مادة االقتصاد وادارة المزارا : مادة صحة الحيوان والبيئة :
 2 2 )أ(صحة المواجا ) ةتقمم (  169 ى 2 )أ(اطتصم يم  ةزارع ا نتمج واأللسمض  195 2 2 )أ(صحة حيءانم  المزرمة ) ةتقمم (  168
 2 2 )أ(ةهمفحة األةخا  الءبمئيىىة  171 ى 2 )أ(لمواجىىىىا اطتصم يم  ةزارع ا 196 3 2 )أ(الصحة السيئية والتلءث  170
 2 2 )أ(المسيما  الحشخرة والصحة العمةة  173 ى 2 )أ(اطتصم يم  ةزارع لمهيىىة  197 2 2 )أ(ةقموةة القءار  ونمطال  األةخا   172

174 
صحة المسمكا الحيءانية : ةقخرا  نءمية في )ةسمكا 

ا المواجا ى ةسمكا األرانب ى ةسمكا المم ية ى ةسمك
 )أ(الحيءانم  المنزلية وحيءانم  التممرب ( 

 ى 2 )أ( رالىم  جموي  198 2 2

 ى 2 )أ(ا ارة حقىىءل  199 2 2 )أ(المتيخا  والتتييىىىىخ 175
176 

ةقخرا   ) وبمئيم  (األةخا   رالة حموث وانتشمر 
 )أ(نءمية في ) وبمئيم  الحيءاض ( 

 ى 2 )أ(اطتصم يم  ةزارع انتمج اللحم  200 ى 2
 : ةم ة ا ر م  السيتخي  ةم ة األةخا  المشتخكة :

177 

األةخا  المشتخكة ) ةتقمم ( ةقخرا  نءميىة في ) 
األةخا  السهتيخرة والفتخرة ى األةخا  الفيخولية ى 

 )أ(األةخا  التفيلية ( 

2 2 
 2 1 )أ(نخل ار ىىىىىىم   201
202 

 2 2 )أ(لمئا ا مالض وا مالم( امالم )و 

178 
 2 2 )أ( ور القءار  في نقا األةخا  المشتخكة 

 ى 2 )أ(ملم ا جتمىىىمع  203
 2 2 )أ(أنظمة صحية بيتخرىىىىىة  204

 ور الحيءانم  السخرة في نقا األةخا   179
 )أ(المشتخكة 

 ى 2 )أ(احصمت حيءي )  رالة جموي (  205 2 2
 ى 1 )أ(صىىم  ةىىزارع اطت 206

 : ةم ة أةخا  األلمىىىىم  ورمميتيم : ةــــة الوراثيــــــة والهندســـــــادة الوراثــــم
 2 2 )أ(في األحيمت الممئية(  وفيخولية ةلهتيخرة وفتخراألةخا  الميهخوبية )  207 2 1 )أ(وراثة كمئنم   طيقىىىة  180
 2 2 )أ(األةخا  التفيلية في األحيمت الممئية 208 2 1 )أ(هنملىىة وراثية ) ةتقمم (  181
 209 ى 1 )أ(وراثة ليتءلءجية  182

اضمفم  مالئج ةقخرا  نءمية في األحيمت الممئيىىة) ةلءثم  ى 
 )أ(تفخرخ ى بيءلءجيم ى ةزارع لىمهية ( ىمالجية 

2 1 

 210 ى 2  )أ(وراثة مشمئخ ) ةتقمم (  183
لممئية) ألمم  الميمه العذلة ى ألمم  التزراع ورممية األحيمت ا

 )أ(ألمم  الزرنة ى األلمم  السخرة( المملحة ى الميمه 
2 1 

 211 ى 2 )أ(الءراثة الفسيءلءجيىىة  184
 )أ(التشخيص المعملي ألةخا  األلمم 

 
 2 1 )أ(وراثة ا عممية وكيميمئيىىة  185 2 1

                                                                                                                              **************************************  
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  00وعدد ساعات المحاضرات والدروس العملية لكل مقرروعدد ساعات المحاضرات والدروس العملية لكل مقرر  الدكتوراهالدكتوراه  ـ تبين الجداول التالية مقررات الدراسة العليا لدرجةـ تبين الجداول التالية مقررات الدراسة العليا لدرجة( ( بب))  

 

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عاتعدد السا

 عملي نظري  عملي نظري 
 ةىىم ة الفسيءلءجيىىىىم : ةم ة التشخر  واألجنىىىة :

 2 2  )ب(للثمييم فسيءلءجيم ال م  الصممت والتنملا  21 2 2 )ب(التشىىىخر  التتسيقىىىىي   1

 2 2 )ب( فسيءلءجيم المواجىا ) ةتقمم ( 22 2 2 )ب(الستحيالتقنية التشخرحية والتشخر   2

 2 1 )ب(فسىيءلءجيم األلىىىىىىمم  23 2 2 )ب(ملم العظمم والمفمصىىىىىىا  3

 2 2 )ب( فسيءلءجيىم األمصمب والعلال   24 2 2 )ب(الميمز اليلمي المقىىىىىمرض  4

 2 2 )ب( فسيءلءجيم الممتىىىخا  25 2 2 )ب(الميمز السءلي والتنمللي المقىمرض  5

 2 2 )ب( فسيءلءجيم السيئة واألطلمة والخلية 26 2 2 )ب(ىىىىىمرض الميمز التنفسي المق 6

 2 2 )ب(فسيءلءجيىىىىىىىىىم  المم  27 2 2 )ب(والقلب المقمرض الميمز الموري والليمفموي  7

 2 2 )ب(والتمطةوالتمثيا ال ذائي فسيءلءجيم اليلم  28 2 2 )ب( (الميمز العصسي وال م  الصممت )المقمرض  8

 2 1 )ب( التلىىىىىىىىىىىىىءث 29 2 2 )ب(جنة العمم والخىىىىمص ملم األ 9

 2 2 )ب(النظمئخ المشعة والتعمم تيم السيءلءجية 30 2 1 )ب(تشىىىىىىخر  التيىىىىءر  10

 : ةم ة الكيميمت الحيءرة وكيميمت الت ذية  : ةم ة اليستءلءجيىىىم

 2 2 )ب(مليم  الكيميمت الحيءرىىة أل 31 2 2 )ب(ملم الخليىة وكيميمت الخليىىىة  11

 2 1 )ب(األيض ال ىىىىىىىىىذائي  32 2 2 )ب( ملم األنسمة ) العمةىىة ( 12

للمم والميمز الليمفموي والموري  التركيب النسيجي والنسجوكيميائـي 13

 )ب(والقلب
 2 2 )ب(كيميمت األنسمة والسءائا المسىمية  33 2 2

 2 2 )ب(كيميمت اليخةءنم  والتنملا  34 2 2 )ب(للميمز التنفسىي  كيميمئيالتخكيب النسيمي والنسمء  14

 2 2 )ب(كيميمت الت ذيىىىىىىىة  35 2 2 )ب(للميمز اليلمي التركيب النسيجي والنسجوكيميائــي 15

 2 2 )ب(ىىىة الكيميمت الحيءرة ا كلينيهي 36 2 2 )ب(اللميمز السءلي التنمل كيميمئىيالتخكيب النسيمي والنسمء  16

للميمز العصسي  التخكيب النسيمي والنسمء كيميمئىي 17

 )ب(وال م  الصممت
 2 2 )ب(كيميمت حيءرة التيىىىىىىءر  37 2 2

للملم والحمفخ والظلف  التخكيب النسيمي والنسمء كيميمئىي 18

 )ب(واألضمفىخ
 2 2 )ب(كيميمت حيءرة األلىىىىىمم   38 2 2

 2 2 )ب(كيميمت حيءرة الميهخوبم   39 2 2 )ب(ىىىىءرهسىتءلءجيم التيىىى 19

 2 1 )ب(كيميمت حيءرة ا  ىعممم   40 2 2 )ب(الميمز الموري والمنممىىىىىي 20
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 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 عملي نظري  مليع نظري 
 0 ةم ة السهتخرءلءجيم وا ةينءلءجيم  والميهءلءجيم والفيخولءجيم ةم ة للءكيم  الحيءاض ورمميته :

للءكيم  ورممية الحيءانم  الممتخة )ةقخرا   41
 3 2 )ب(ى المممل ( األغنمم ى المممز ىنءمية في المم ية ى الممةءس 

 2 1 )ب(لهتخرءلءجيىىىىىىىىم ) ممم (  72
 3 2 )ب(لهتخرءلءجيىىىىىىىىم ) دمص  73

 2 1 )ب(فيخولءجيىىىىىىىىم ) ممم (  74 3 2 )ب(للءكيم  ورممية الخيىىىءل  42
 3 2 )ب(فيخولءجيىىىىىىىىم ) دمص (  75 2 1 )ب(الحيءانم  المنزلية للءكيم  ورممية  43
 2 2 )ب(ىىىىىة ) ةتقمم ( ةنممىىىىى 76 2 1 )ب(للءكيم  ورممية حيءانم  التممرب  44
 2 1 )ب(فتخرىىىىىىىىىم  ) ةتقمم (  77 2 2 )ب(السخرة للءكيم  ورممية الحيءانم   45

 2 2 )ب(للءكيم  ورممية المواجىىىىا  46
 2 1 )ب(ةيهخوبيءلءجيىم األلىىىىمم   78
 2 2 )ب(ةيهخوبيءلءجيم التيءر واألرانب  79

 2 1 )ب(ةيهخوبيءلءجيىم  الالفقخرىم   80 2 1 )ب( للءكيم  ورممية األرانب  47
 2 2 )ب(نخل تشخيص الميهخوبيءلءجيىم  81 2 1 )ب(للءكيم  حيءاض تمخرسيىىىة  48

 ةىم ة التفيليىىىىم  : ةم ة ت ذية الحيءاض والمواجا األلىمم  ولءت الت ذية :
 2 2 )ب(رىىىة الحشخا  التسية السيتخ  82 2 2 )ب(ألمليم  ت ذية الحيءاض  49

 2 2 )ب(الميىىىىىىىىىماض  83 2 2 )ب(ةىىءا  ملىىىىف  50

51 

) ةقخرا  نءمية في : ت ذية حيءانم  المزرمة واأللمم  
ت ذية ألقمر وجمةءس ى ت ذية أغنمم وةممز ى ت ذية جممل 

 0)ب(ىت ذية ديءل ى  ت ذية ألمم  ( 
 2 2 )ب(األوليىىىىىىىىم   84 2 2

 2 2 )ب(نفيليم  التيىىىىءر  85 2 2 )ب(اجا واألرانىىىىىىب ت ذية المو  52

 2 2 )ب(نفيليم  األلىىىمم   86 2 1 )ب(ت ذية الحيءانم  السخرىىىىىىىة  53

 2 1 )ب(القءاطا وأهميتيم السيتخرىىىة  87 2 1 )ب(ت ذية حيءانم  التمىىىىىىمرب  54

 2 1 )ب(التفيليىىىىىىىة المنممة  88 2 1 )ب(اضىىمفم  أمىىىىىىىىىالف  55

 2 2 )ب(ملم التفيليم  ا كلينيهىىي  89 2 2 )ب(تحليا ةءا  العلىىىىىىىىىف  56

 2 1 )ب(نفيليم  الحيءانم  السخرىة  90 2 2 )ب(صحة األمالف وةصمنا العلىىىف  57

 2 2 )ب(نفيليم  بيتخرىىىىىىة  91 2 2 )ب(الت ذية ا كلينيهية ولىءت الت ذيىة  58

 ةم ة الفمرةمكءلءجيىىىىىم : ةم ة السمثءلءجيم ى  السمثءلءجيم ا كلينيهية :

 2 2  )ب(فمرةمكءلءجيم  ) ممةة ةتقمم (  92 2 2 )ب( لمثءلءجيم ممةة وأورام ) ةتقمم ( 59

 2 2 )ب(واليخةءنم  المءضعية  يفمرةمكءلءجيم الميمز العصسي الالرا  93 2 2  )ب(لمثءلءجيم األةخا  الميهخوبية والتفيلية للحيءاض  60
 2 2 )ب(فمرةمكءلءجيم الميمز العصسي المخكزي  94 2 1 )ب(لمثءلءجيم لءت الت ذيىىىىىىة  61
 2 2 فمرةمكءلءجيم التخميىىىىىىخ )ب( 95 2 1 )ب(لمثءلءجيم تلءث السيئىىىىىىىة  62
 2 2 )ب(ة فمرةمكءلءجيىىم األجيىىىىز  96 2 1 )ب(لمثءلءجيم التنملليم   63
 2 2 فمرةمكءلءجيىم التمثيا ال ذائىي )ب( 97 2 2 )ب(لمثءلءجيم المواجىىىىىىىىىا  64
 2 2 )ب(هخةءنم   وائيىىىىىىىىىة  98 2 1 )ب(لمثءلءجيم األلىىىىىىىىىمم   65
 2 2 )ب(العالج الكيميمئىىىىىىىىىي  99 2 1 )ب(لمثءلءجيم تمخرسيىىىىىىىىة  66
 2 2 )ب(ســـــــــمومباثولوجيا ال 67
 2 2 )ب(لمثءلءجيم جخاحيىىىىىىىىة  68

 2 1 )ب(لىىىىىمية الىىىىىىىموات   100
 2 2 )ب(لمثءلءجيم اكلينيهية ) ةتقمم (  69
 2 2  )ب(اختبار وظائف األعضاء وتوازن سـوائل الجســم والبول  70

 1 1 )ب(تقييم بيءلءجي للىىىىىىىموات   101
 2 1 )ب(يص أةخا  المم وفحص النخمع تشخ 71
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 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 عملي نظري  عملي نظري 
 : ةم ة األةخا  المعميىىىة 0ةم ة الخطملة الصحية ملي األلسمض وةنتممتيم

 2 1 )ب(أةخا  المم ية المعميىىىىة  128 2 2 )ب(الخطملة الصحية ملي األلسمض وةنتممتيم  102
 2 2 )ب(أةخا  األغنمم والمممز المعميىة  129 2 2 )ب(ةيهخوبيءلءجيم األلسمض وةنتممتيم  103
 2 2 )ب(أةخا  المممل المعميىىىىىة  130 2 2 )ب(تكنءلءجيم وحفظ األلسمض وةنتممتيم  104

, السيض  متحليا أغذية )ةقخرا  نءمية في األلسمض وةنتممتي 105
 2 2 )ب(أةخا  الخيءل المعميىىىىة  131 2 2 )ب(والزرء ( 

 2 2 )ب(أةخا  الحيءانم  المنزلية المعمية  132 2 1 )ب(التسمم ال ذائىىىىىىىىىي  106

107 
 ةقخرا  نءمية في ) تلءث األلسمض ى اضتخالم  إ رار الحليب ى
األةخا  التي تنتقا ما نخرج األلسمض وةنتممتيم ى صالحية 

 )ب(السيض والزرء  والمهءض ( 
1 1 

 2 1 )ب(أةخا  حيءانم  التممرب المعميىة  133

 2 2 )ب(أةخا  اللخع والعمءل المعمية  134

 2 2 )ب( ئءض صحية لمصمنا األلسمض  108
 1 1 )ب(أةخا  الممةءس المعميىىة  135
 1 1 )ب(أةخا  الحيءانم  المعمية السخرة  136

 ةم ة التب الشخمي : مادة الرقابة الصحية علي اللحـوم ومنتجاتها  ـ والمخلفات الحيوانية
 2 2 )ب(صحة حيءاض الذبي    109

 2 2 )ب(صحة وا ارة الممىىمزر  110 2 2 )ب(التب الشخمي وا جخاتا  السيتخرة 137
 2 2 )ب(ة ملي اللحءم وةنتممتيم الخطملة الصحي 111

 2 1 )ب(فحص لحءم المواجا واألرانب  112 2 2 )ب(السمءم  ) العمم (  138
تكنءلءجيم أغذية : ) ةقخر نءمي في تكنءلءجيم اللحءم ى تكنءلءجيم  113

 2 1 )ب(0المواجا ى تكنءلءجيم  األلمم   ( 

ةقخر نءمي في : ) العءاةا المؤثخة جيم األغذية ةيهخوبيءلء  114 2 2 )ب(السمءم السيئيىىة  139
في األغذية ى ةيهخوبيءلءجيم اللحءم وةنتممتيم ى في نمء الميهخوبم  

 )ب(ةيهخوبيءلءجيم التيءر وةنتممتيم ( 

2 2 

والمخلفم  الحيءانية ةيهخوبيءلءجيم الءجسم  السمر ة  115
 )ب() ةتقمم ( 

1 1 
 2 2 )ب(لشخمية السمءم ةا الءجية التسية ا 140

 2 1 )ب(ةيهخوبيءلءجيم األلمم  والقشخرم  وةنتممتيم  116
 2 1 )ب(تحليا اللحءم واأللمم  وةنتممتيم  117

 2 2 )ب(اللحءم واأللمم  ئءض صحية لمصمنا  118 2 2 )ب(التشخيص المعملي للسمءم  141
 ي  ا صتنممي:ةم ة الء  ة وأةخاضيم والتلق : ةم ة األةخا  السمننىة

)ةقخرا  نءمية في الحيءانم  أةخا  الميمز التنمللي األنثءي  142 2 2  )ب(نب ممم ) ةتقىىمم (  119
 2 2 الممتخة ى الفصيلة الخيلية ى الحيءانم  المنزلية ( )ب( 

120 
جمةءس ى جممل ى أةخا  الحيءانم  الممتخة ) ألقمر ى 

 )ب(ةممز (  أغنمم ى 
3 3 143 

 هاز التناسلي الذكري واألمــراضأمراض الج
 التناسلية ) مقررات نوعية في الحيوانات المجترة

 )ب(المنزلية ـ الوالدة وأمراضها في الحيوانات ( 

2 2 

 144 2 2 )ب(أمراض الفصيلة الخيليـــة  121
الء  ة وأةخاضيم في الحيءانم  ) ةقخرا  نءمية في حيءانم  المزرمة 

 )ب(( ى الحيءانم   المنزلية 
2 3 

 2 1 )ب(التنملا والمنممىىىىىة  145 2 2 )ب(أمراض الحيوانات المنزلية   122
 2 2 )ب(التلقي  ا صتنممي في الممتخا   146 2 2 )ب(أةخا  الحيءانم  السخرىىىة  123
 2 2 )ب(التلقي  ا صتنممي في الفصيلة الخيلية  147 2 2 )ب(أةخا  اضتخالم  التمثيا ال ذائي  124
 2 1 )ب(الحيءانم  المنزلية التلقي  ا صتنممي في  148 2 2 )ب(أةخا  النقص ال ذائىىىىىي  125
 2 1 )ب(التلقي  ا صتنممي في التيءر واألرانب 149 2 1 )ب(األةخا  الملميىىىىىىىىة  126
 2 1 )ب(زرامىة األجنىىىىىىىة  150 2 2 )ب(أةخا  حيءانم  حميثة الء  ة  127
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 لمقـــــــــــــــــــــــــررا م
 عدد الساعات عدد الساعات

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 عملي نظري  عملي نظري 
 مادة االنتاج الحيواني : :ةم ة المخاحة السيتخرىىىة 

 ى 2  )ب(( تخبية وتحسيا حيءاض ) ةتقمم  186 3 2 )ب( جخاحة ممةىة ) ةتقمم ( 151
 ى 2 )ب(تخبية وتحسيا المواجا ) ةتقمم (  187 3 2 )ب( جخاحة دمصة ) األملمت ( 152
 2 2 )ب() ةتقمم ( انتمج ةم ية ى جمةءس  188 2 2 )ب(جخاحة  العيا واألنف واألذض والحنمخة  153
 2 2 )ب(انتمج أغنمم وةىىىممز ) ةتقمم (  189 2 2 )ب(جخاحة الميمز اليلمىىىىي  154
 2 2 )ب(المخاحة التمخرسىىىىىىية  156 2 2 )ب(انتمج  واجىىىىىىا ) ةتقمم (  190 2 2 )ب(جخاحة القءائم وأةخا  الحمفخ والظلف  155
 2 2 )ب(األ عىىىىىىىىىىىىة  158 2 2 )ب(انتمج أرانىىىىىىب ) ةتقمم (  191 1 1 )ب(التخميىىىىىىىىىىىىخ  157

 ةم ة ا حصىىىمت : لدواجن واألرانب :مادة أمراض ا
 2 2 )ب(األةخا  السهتيخرة  للمواجىىا  159

 ى 2 )ب( احصمت حيءي ) ةتقمم ( 192
 2 2 )ب(األةخا  الفيخولية للمواجىىىا  160
 2 2 )ب(األةخا  الفتخرة  واجىىىا  161

 2 1 )ب( األةخا  التفيلية للمواجىىىا 162 2 2 )ب(تصميم تمىىىىىمرب  193
 2 1 )ب(أةخا  النقص ال ذائىىىي  163
 2 1 )ب(أةخا  التيءر السخرة الميمجخة  164

 2 2 )ب(كمسيءتىىىىىىىىخ  194
 2 2 )ب(أةخا  األرانب  ) ةتقمم (  165
 2 2 )ب(الءطمية في ةممل المواجا  166
 2 2 )ب(المعملي ألةخا  المواجا التشخيص  167

 مادة االقتصاد وادارة المزارا : ادة صحة الحيوان والبيئة :م
 ى 2 )ب(اطتصم يم  ةزارع ا نتمج واأللسمض  195 2 2 )ب(صحة حيءانم  المزرمة ) ةتقمم (  168
 ى 2 )ب(اطتصم يم  ةزارع المواجىىىىا  196 2 2 )ب(صحة المواجا ) ةتقمم (  169
 2 2 )ب(ةهمفحة األةخا  الءبمئيىىة  171 ى 2 )ب(اطتصم يم  ةزارع لمهيىىىىة  197 3 2 )ب(الصحة السيئية والتلءث  170
 2 2 )ب(المسيما  الحشخرة والصحة العمةة  173 ى 2 )ب( رالىم  جىىىىىىىىموي  198 2 2 )ب(ةقموةة القءار  ونمطال  األةخا   172

174 
 صحة المسمكا الحيءانية : ةقخرا  نءمية في )ةسمكا
المم ية ى ةسمكا المواجا ى ةسمكا األرانب ى ةسمكا 

 )ب(الحيءانم  المنزلية وحيءانم  التممرب ( 
 ى 2 )ب(ا ارة حقىىىىىىىىىىىءل  199 2 2

 2 2 )ب(المتيخا  والتتييىىىىخ  175
 176 ى 2 )ب(اطتصم يم  ةزارع انتمج اللحىم  200

 ) وبمئيم  (األةخا   رالة حموث وانتشمر 
 )ب(نءمية في ) وبمئيم  الحيءاض ( ةقخرا  

 ى 2
 ةم ة ا ر م  السيتخي : ةم ة األةخا  المشتخكة :

177 
األةخا  المشتخكة ) ةتقمم ( ةقخرا  نءميىة في ) األةخا  السهتيخرة 

 )ب(( األةخا  التفيلية ى األةخا  الفيخولية والفتخرة ى 
2 2 

 2 1 )ب(نخل ار ىىىىىىىىىىم   201
 2 2 )ب(امالم )ولمئا ا مالض وا مالم(  202

 2 2 )ب( ور القءار  في نقا األةخا  المشتخكة  178
 ى 2 )ب(ملم ا جتمىىىىىىىىىمع  203
 2 2 )ب(أنظمة صحية بيتخرىىىىىة  204

 2 2 )ب( ور الحيءانم  السخرة في نقا األةخا  المشتخكة  179
 ى 2 )ب(احصمت حيءي )  رالة جموي (  205
 ى 1 )ب(اطتصىىىىم  ةىىىىىزارع  206

 : ةم ة أةخا  األلمم  ورمميتيم مادة الوراثة والهندسة الوراثية :
 207 2 1 )ب(وراثة كمئنم   طيقىىىة  180

وفتخرة وفيخولية ( في  األةخا  الميهخوبية ) لهتيخرة
 )ب( األحيمت الممئيىىىىىىىىىىىىىىىىىة

2 2 
 2 2 )ب( األةخا  التفيلية في األحيمت الممئيىىىىىة 208 2 1 )ب() ةتقمم ( هنملىىة وراثية  181
 209 ى 1 )ب(وراثة ليتءلءجية  182

ةقخرا  نءمية في األحيمت الممئيىىة) ةلءثم  ى اضمفم  
 )ب(تفخرخ ى بيءلءجيم ى ةزارع لىمهية ( مالئج مالجية ى

2 1 

 210 ى 2 )ب(وراثة مشمئىىىخ ) ةتقمم (  183
ألمم  ى ) ألمم  الميمه العذلة زراع ورممية األحيمت الممئيىةالت

 )ب(المملحة ى ألمم  الزرنة ى األلمم  السخرة( الميمه 
2 
 

1 
 

 2 1 )ب(وراثة ا عممية وكيميمئيىىة  185 2 1 )ب(التشخيص المعملي ألةخا  األلمىىىىىم   211 ى 2 )ب(الءراثة الفسيءلءجيىىىىىة  184

 
****************** 
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 بيان بالمقررات التي يتم تدريسها بدبلومات الدراسات العليا

 

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 عملي نظري  عملي نظري 
 (Diploma of Artificial Insemination)ىاالصطناع التلقيح بلومد -4 (Diploma of Veterinary Extention) البيطري  اإلرشاد دبلوم -1

 2 1 أمراض الجهاا التناسلي 2 1 طرق إرشاد

 - 2 فسيولوجيا التناسل 2 2 إعالم ) وسائل اإلعالن واألعالم (

 2 1 ميكروبيولوجيا الجهاا التناسلي - 2 إحصاء حيوي وكمبيوتر)دراسة جدو  (

 2 2 التلقيح االصطناعي 2 2 مة صحية بيطريةأنظ

 1 1 كيمياء حيوي التناسل - 1 اقتصاد ومزارا 

 1 1 تشريح وهستولوجيا الجهاا التناسلي - 2 اا ـــعلم االجتم

 8 8 مجموا الساعات النظرية والعملية 6 10 مجموا الساعات النظرية والعملية

 (Diploma of Fish Diseases) كاألسما أمراض دبلوم -5 (Diploma of Laboratory Animals)التجارب حيوانات دبلوم -2

 2 1 باثولوجيا األسماك 2 2 رعاية حيوانات التجارب

 2 2 رعاية وتغذية األسماك 1 1 ميكروبيولوجيا حيوان التجارب 

 1 1 ميكروبيولوجيا األسماك 1 1 طفيليات حيوانات التجارب

 1 1 طفيليات األسماك 1 1 نيكية باثولوجيا وباثولوجيا إكلي

 1 2 أمراض األسماك 2 1 تشريح وهستولوجيا 

 1 1 فسيولوجيا األسماك 2 1 جراحة تجريبية

 8 8 مجموا الساعات النظرية والعملية 9 7 مجموا الساعات النظرية والعملية

 (Diploma of veterinary Public Health) البيطرية العامة لصحةا دبلوم -6 ( Diploma of Zoo Animals)  البرية والطيور  الحيوانات دبلوم -3

 3 2 صحة الحيوان  - 2 فسيولوجيا البيئة

 2 1 ميكروبيولوجيا عامة - 2 صحة وأمراض مشتركة

 2 1 طفيليات عامة 2 1 رعاية الحيوانات البرية

 - 1 ات ــــــــــوبائي 2 2 أمراض الحيوانات البرية ) باطنة ومعدية (

 - 2 األمراض المشتركة 2 1 أمراض الطيور البرية 

 - 2 إحصاء حيوي وكمبيوتر 2 - جراحة وتوليد

 7 9 مجموا الساعات النظرية والعملية 8 8 مجموا الساعات النظرية والعملية
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 المقـــــــــــــــــــــــــرر م

عدد 
 الساعات

 عدد الساعات
 المقـــــــــــــــــــــــــرر م

 عدد الساعات عدد الساعات

 عملي نظري  عملي نظري 
 (Diploma of Food Hygiene)  األغذية مراقبة دبلوم -10 (Diploma of Reproduction) التناسليات دبلوم -7

 2 2 الرقابة الصحية على األلبان ومنتجاتها 3 2 أمراض الجهاا التناسلي والتوليد

 2 2 الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها 2 1 باثولوجيا الجهاا التناسلي

 2 1 ميكروبيولوجيا األغذية  - 2 فسيولوجيا التناسل

 1 1 التحليل الكيميائي لألغذية  2 1 تشريح وهستولوجيا الجهاا التناسلي

 2 1 تكنولوجيا وحفظ األغذية  2 1 طفيليات وميكروبيولوجيا

 9 7 ا الساعات النظرية والعمليةمجمو 9 7 مجموا الساعات النظرية والعملية

 (Diploma of Animal management)دبلوم رعاية الحيوان   -11 (Diploma of poultry Diseases)دبلوم الطيور واألرانب -8

 2 2 سلوكيات الحيوان ورعايته 2 2 أمراض الطيور واألرانب

 1 1 صحة الحيوان  2 1 طفيليات الطيور واألرانب 

 1 1 تربية وتحسين الحيوان  2 1 لطيور واألرانب باثولوجيا ا

 2 1 تغذية الحيوان وسوء التغذية  2 1 ميكروبيولوجيا الطيور واألرانب

 2 1 إنتاج حيوانات المزرعة  1 2 صحة وتغذية الطيور واألرانب 

 9 7 مجموا الساعات النظرية والعملية
 - 2 فسيولوجيا التناسل 

 8 8 ة والعمليةمجموا الساعات النظري

 (Diploma of Clinical Pathology) اإلكلينيكية الباثولوجيا دبلوم -9
 (Diploma of Pet Animals) دبلوم الحيوانات المنزلية  -12

 2 2 معدية ( -أمراض الحيوانات المنزلية ) باطنة  2 3 باثولوجيا إكلينيكية 

 1 1 منزلية وطيور الزينةرعاية وتغذية الحيوانات  ال 2 2 باثولوجيا عامة 

 2 1 أمراض طيور الزينة  1 1 ميكروبيولوجيا إكلينيكية

 2 1 جراحة 1 1 طفيليات إكلينيكية 

 1 1 توليد 2 1 كيمياء حيوي 

 8 8 مجموا الساعات النظرية والعملية

 1 1 فارماكولوجيا إكلينيكية

 9 7 مجموا الساعات النظرية والعملية
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 ــــــــــــــــــــررالمقـــــ م

عدد 
 الساعات

 عدد الساعات
 المقـــــــــــــــــــــــــرر م

 عدد الساعات عدد الساعات

 عملي نظري  عملي نظري 
  (Diploma of Farmstock Diseases)املزرعة حيوانات أمراض دبلوم  -13

 (Diploma of Animal Byproducts)  الحيوانية املخلفات دبلوم -16

 3 2 الرقابة الصحية على اللحوم  2 2 أمراض باطنة 

 2 2 المخلفات الحيوانية 2 2 أمراض معدية 

 2 1 صحة بيئية 1 1 تغذية الحيوان وسوء التغذية 

 1 1 فارماكولوجيا )هرمونات دوائية ( 1 1 باثولوجيا 

 1 1 صحة وإدارة المجاار 1 1 طفيليات خاصة 

 1 1 جراحة خاصة 
 9 7 ساعات النظرية والعمليةمجموا ال

 8 8 مجموا الساعات النظرية والعملية

 (Diploma of Veterinary Pharmacology) الطبية واملستحضرات األدوية دبلوم -14
 (Diploma of Environmental Pollution) دبلوم تلوث البيئة -17

 3 2 صحة بيئية و وبائيات 2 2 فارماكولوجيا بيطرية

 2 1 طفيليات عامة 1 1 صيدلية كيمياء

 2 1 السموم البيطرية 2 2 فسيولوجيا 

 1 2 النظائر المشعة ) استعماالتها وطرق الوقاية منها( 1 1 سموم بيطرية 

 1 1 المخلفات الحيوانية 2 2 صيدالنيات بيطرية 

 9 7 مجموا الساعات النظرية والعملية 8 8 مجموا الساعات النظرية والعملية

 (Diploma of Applied Parastology) دبلوم الطفيليات التطبيقي -18 (Diploma of Veterinary Surgery) دبلوم الجراحة البيطرية -15

 1 1 أوليات  2 2 جراحة الحيوان 

 2 2 ديدان  1 1 األشعة 

 1 1 حشرات  1 1 التخدير

 2 1 باثولولوجيا أمراض طفيلية 2 2 تشريح جراحي

 2 1 صحة وأمراض مشتركة  2 2 راحيةباثولوجيا ج

 1 1 مناعة طفيلية 8 8 مجموا الساعات النظرية والعملية
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 9 7 مجموا الساعات النظرية والعملية

 
 
 
 
 

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 مم  السممم  مم  السممم 

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 مملي نظخي  مليم نظخي 
 (Diploma of Animal Microbiology) الحيوان ميكروبيولوجيا دبلوم -19

 2 3 بكترولوجيا  (Diploma of Clinical Biochemistry)  الكيمياء الحيوية اإلكلينيكية -21

 2 2 مناعة
 2 1 الكيمياء الحيويـة  ) أساســــيات (

 2 1 فطريات 

 2 2 فيرولوجيا 
 1 2 ياء الحيوية االكلينيكيــــــةالكيم

 8 8 مجموا الساعات النظرية والعملية

 م الطب الشرعي والسموم البيطريةدبلو -20

(Diploma of Forensic Medicine and Toxocology) 
 1 2 الجزئيــــــــه البيولوجيـــــــــا 

 2 1 ـاتكيمياء حيوي الميكروبـــــــ 3 3 الطب الشرعي البيطري والسموم

 2 1 كيمياء التحاليل الطبية الشرعية
 1 1 ــــدمــــــــفسيولوجيــا الــــ

 2 2 ا ـــــــــــباثولوجي

 1 1 علم الطفيليات االكلينيكـــــي  2 1 األدوية البيطرية 

 8 8 مجموا الساعات النظرية والعملية 9 7 مجموا الساعات النظرية والعملية  

 
                    

                           ***************** 
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 شروط القيد والتسجيل

 دبلومات الدراسات العليالدرجتي الماجستير والدكتوراه ، و

 ةــــطلوبــــــــــــــــــالمستندات الموالأوراق ووالطلاب الوافدين 

 

 أوال : درجة الماجستير

 
 

 يشترط في قيد الطالب لدرجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية : 

أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية من إحد  الجامعات   -أ

عهد علمي آخر معترف به من الجامعة المصرية , أو حاصال على درجة معادلة لها من م

 0وذلك بتقدير عام جيد  وتقدير جيد جدا في مادة التخصص على األقل

ـ ويعفى الطالب الوافدون الراغبون في التسجيل بالدراسات العليا بالكلية من شرط الحصول 

ات علي تقدير ) جيد ( في الدرجة الجامعية األولي بشرط اجتياا الطالب امتحانات المقرر

التي يري القسم المختص اضافتها ويقرها مجلس الكلية لرفع المستو  العلمي للطالب 

  0وذلك مقابل الرسوم الدراسية المقررة للطالب الوافدين 

 " 17/12/2006بتاريخ  3174" تم تعديل الفقرة بالقرار الوزاري رقم       

روا التخصص بتقدير علام جيلد العليا في أحد ف اتأو أن يكون حاصال على دبلوم الدراس -ب

وتقدير جيد جدا في مادة التخصص على األقل على أن تكون من ملواد اللدبلوم التلي سلبق 

سلللاعات نظريلللة وعمليلللة   3أن درسلللها  الطاللللب والتلللي ال تقلللل سلللاعاتها الدراسلللية علللن 

 0أسبوعيا

بتاريخ  جـ ـ يقوم طالب الماجستير بنشر بح  من رسالته ويقدم منشورا أو مقبوال للنشر

يسبق الموافقة علي تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من قبل الجامعة وبكون من ضمن 

  مصوغات تشكيل لجنة الحكم والمناقشة 

 " 30/5/2010( بتاريخ 1053" فقرة مضافة بالقرار الوزاري رقم )
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تلان مدة القيد للحصول عللى درجلة الماجسلتير فلي العللوم الطبيلة البيطريلة سلنتان ميالدي  د ـ 

 ة ـــة التمهيديــعلى األقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على التسجيل منها سنة للدراس

      

 أكثلرإعداد الرسالة  وال يجوا أن يبقى الطالب مقيدا لهذه الدرجلة ة إلجراء البح  وـوسن      

من أربع سنوات ولمجللس الكليلة ملد الملدة لفتلرة أخلر  ال تتجلاوا علامين آخلرين وذللك 

أو المشللرفين وموافقللة مجلللس القسللم ولجنللة الدراسللات العليللا  رفـبنللاء علللى طلللب المشلل

 0 سنوات 6بالكلية على ذلك بحي  ال تتجاوا مدة الدراسة 

 يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية :*  

  

ية بناء على اقتراح أن يتابع لمدة السنة الدراسية التمهيدية التي يقررها مجلس الكل .أ

 مجالس األقسام المختصة على أن تشمل هذه الدراسة :

 ساعة عملي أسبوعيا  4ساعات نظري ,  3مادة التخصص بمعدل  -1

 ساعة عملي أسبوعيا  3ساعة نظري +  1مقرر طرق بح  بمعدل   -2

( والتي 29مقررات من مقررات الدراسات العليا المبينة في المادة )  5:3عدد  -3

 ساعة 12-10ساعدة وذلك في حـدود طبيعة البح  من المواد المتستدعيها 

 نظرية وعملية أسبوعيا

 عقدأن ي د  بنجاح االمتحان التحريري والعملي والشفوي في المقررات الدراسية وي   -ب

االمتحان مرتين في العام ويكون امتحان الطالب في جميع المقررات في كل مرة يتقدم 

طالب الراسب في مقرر اإلحصاء الحيوي فيكون إعادة امتحانه إليه ويستثنى من ذلك ال

دون المقررات التي سبق نجاحه فيها , وتكون فرص التقدم لالمتحان  ضعف عدد 

مرات االمتحان السنوي  ) أي أربع مرات ( ويكون للطالب الراسب في اإلحصاء فقط 

المختصة حرمان  فرصة خامسة وأخيرة , ولمجلس الكلية بناء على اقتراح األقسام

وفى حالة حرمانه يعيد  %75الطالب من دخول االمتحان إذا قلت نسبة حضوره عن 

 0جميع المقررات دراسة وامتحانا

 يبين في شهادة درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية مادة التخصص وعنوان   -ج 

 0الرسالة      
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 ثانيا : درجة الدكتوراه

 

 يد لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية :يشترط في الق    

ادة  التخصص ـــــأن يكون حاصال على درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية في م  - 

معادلة لها من معهد علمي   ةــالتي يرغب القيد فيها من إحد  الجامعات المصرية أو على درج

  0آخر معترف به من الجامعة

قيد للحصول على درجة دكتور الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية ثالث سنوات ميالدية مدة ال -

 أكثرعلى األقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية وال يجوا أن يبقى الطالب مقيد لهذه الدرجة 

من خمس سنوات إال إذا رأ  مجلس الكلية اإلبقاء على التسجيل  لمدة أخر  بحي  ال تتجاوا 

يحددها بناء على تقرير المشرف بعد اخذ رأ  مجلس القسم المختص مع   ثالث سنوات

 8مراعاة أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بحي  ال تتجاوا الدراسة الكلية 

 .سنوات

 ة :ــيشترط في الطالب لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية البيطري

مللة الدراسلة التكميليلة التلي تقررهلا لجنلة الدراسلات العليلا أن يتابع لمدة سنة ميالدية كا -أ

ومجلس الكلية بناء على اقتراح مجالس األقسلام المختصلة عللى أن تشلمل هلذه الدراسلة 

) مقللررات لللم   اسللات العليللا المبينللة مقللررات مسللاعدة مللـن مقللررات الدر 5:3عللدد مللن 

ساعة  12:  10بحد أقصى يسبق أن درسها الطالب بالماجستير( على أن تكون جميعها 

نظريللة وعمليللة أسللبوعيا  وال يحللق للطالللب التقللدم ألول امتحللان إال بعللد اسللتيفاء نسللبة 

 0الحضور المقرر لكل مقرر دراسي على حدة

أن ي د  الطالب بنجلاح االمتحلان التحريلري والشلفوي  والعمللي فلي مقلررات الدراسلة      -ب

 , التقللديراتيقللدر نجللاح الطالللب فيهللا  بأحللد التكميليللة المكلللف بهللا قبللل تقديملله الرسللالة و

ويعقللد االمتحللان مللرتين فللي العللام ويكللون امتحانلله فللي المقللررات التللي رسللب فيهللا فللي 

 , المواعيد التي يحددها  مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكليلة

 مللرات ( ) أربللع وتكللون فرصللة التقللدم لالمتحللان ضللعف عللدد مللرات االمتحللان السللنوي
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ويكللون للطالللب الراسللب فللي اإلحصللاء فقللط فرصللة خامسللة وأخيللرة ويحللرم الطالللب مللن  

وفلى حاللة امتحانله  %75وره تقل  عن ــــــــدخول امتحان أي مقرر إذا كانت نسبة حض

وال يستلزم رسوب الطالب أو حرمانه فلي  المقررات التي حرم منها دراسة وامتحانا   ـيديع

 0متحانه في جميع المقررات الدراسيةإعادة ا أكثرمقرر أو 

 

 

فيه لمدة ثالث سنوات على  تسجيلهأن يقوم الطالب ببحوث مبتكرة في الموضوا الذي تم   -جـ 

األقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على تسجيله ولمجلس الكلية بناء على طلب 

خر معترف المشرف أن يرخص للطالب القيام ببعض التجارب العملية في معهد علمي آ

 .به من الجامعة

 

أن يقوم الطالب بتقديم حلقة دراسية بعد مضى  سنة ميالدية على األقل من التسجيل حول    -د

ألساتذة يقرر قبولها لجنة من جميع األساتذة وا  تخصصهأبحاث رسالته  ومجال مادة 

 .المساعدين للمادة بالقسم

 

 

ها لجنة الحكم على أن تتم مناقشة الطالب في أن يقدم الطالب بنتائج بحوثه رسالة تقبل - هـ

 : الشـــــروط اوتيــــــــــة رسالته عالنية وان يكون مستوفيا 

 0ةــــاجتياا جميع امتحانات المقررات الدراسية التكميلي -1

 0ا  ـــــــــــــــــــــــــــــقبول الحلقة الدراسية التي يقدمه  -2

 للنشر بتاريخ سالته ويقدم منشورا أو مقبوال نشر بح  واحد علي األقل من ر ـ 3

  يسبق الموافقة علي تشكيل لجنة الحكم والمناقشة من قبل الجامعة ويكون من      

 ضمن مصوغات تشكيل لجنة الحكم والمناقشة     

  

الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية مادة لتخصص وعنوان  اهيبين في شهادة دكتورذ ـ 

 0الرسالة
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 لية تلقى الشكاوى والتظلمات آ

 لطالب الدراسات العليا 

******* 

 ة .ىم الكليىى يتقمم نملب المرالم  العليم لتلب التظلم أو الشهءا للسيم ا. / ممي1
ى يقءم السيم ا. / مميم الكليىة بتءجيىه الىتظلم أو الشىهءا للسىيم ا. / وكيىا الكليىة للمرالىم  العليىم 2

 ية للمرالة وا فم ة .والسحءث والعالطم  الثقمف
 أوىىى يقىىءم السىىيم ا. / وكيىىا الكليىىة للمرالىىم  العليىىم والسحىىءث والعالطىىم  الثقمفيىىة بتءجيىىه الىىتظلم 3

 - ىئءض دىخرميا  –إ ارة المرالىم  العليىم  –المعنيىة  ادىا الكليىة ) كنتىخول  المية ىال   الشهءا 
 ... الخ ( .

 الميىةوالىخ  ةىا  ا فم ةلعليم والسحءث والعالطم  الثقمفية ى يتلقى السيم ا. / وكيا الكلية للمرالم  ا4
 المعنية لإمما   رالة ألسمب الشهءا أو التظلم وإبمات الخأي .

 ألسىىمبلىملءطءف ملىى  ى يقءم السيم ا. /  وكيا الكلية للمرالىم  العليىم والسحىءث والعالطىم  الثقمفيىة5
 نظم واللءائ  المنظمة لشئءض المرالم  العليم التظلم والعما ملى حليم لمم يتفج ةا ال أوالشهءا 
 لملكلية و الممةعة وطمنءض تنظيم الممةعم  .     
 تفصىيليةةىذكخة  لإمىما ى يقءم السيم ا. / وكيا الكلية للمرالىم  العليىم والسحىءث والعالطىم  الثقمفيىة 6

لتىخل التىى اتخىذ  الىتظلم وا أوالشىهءا  ألىسمبللعخ  ملى السيم ا. / مميىم الكليىة ةءضىحمي فييىم 
 التظلم . أوالشهءا  ألسمب  زالة
يقىىءم السىىيم ا. / مميىىم الكليىىة ى لملتصىىميج ملىىى إزالىىة ألىىسمب الشىىهءا أو الىىتظلم لىىملتفءرض أو  ىىى7

  العخ  ملى ةملس الكلية ةا اتخمذ ا جخاتا  القمنءنية ) إذا لزم األةخ ( . 
لممة ملى األكثخ ةا تمررخ التقمم لملتظلم  72 ى تتخذ هذه ا جخاتا  ورسلغ التملب لملنتيمة دالل8

 أو الشهءا.
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 امـــــــأحك

 مشتركة لدرجتي الماجستير والدكتوراه

 

 تقدم طلبات القيد خالل شهري مارس وسبتمبر من كل عام . ❖

يتقدم الطالب بطلب القيد لعميد الكلية الذي يحيله إلى مجلس القسم المختص لتحديد  ❖

 امج الدراسة ثم يعرض األمر بعد استيفاء جميع األوراق على موضوا البح  وبرن

 مجلس الكلية إلقراره .لجنة الدراسات العليا  و 

يحدد عنوان الرسالة قبل تقديمها بشهرين على األقل ويجوا للجنة الحكم والمناقشة  ❖

 إجراء تعديل على عنوان الرسالة  دون اإلخالل بموضوا البح  .

                               نقيد الطالب لفترة معينة إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه م لمجلس الكلية أن يوقف ❖

 سابقا  اهمواصلة دراسته أو أبحاثه وال تحسب مدة اإليقاف ضمن المدة المنصوص علي

 يسقط قيد الطالب  في إحد  الحاالت اوتية  : ❖

 0إذا كان تقرير المشرف عنة غير مرضى خالل فترة القيد  

 0ا انقضت المدة المقررة ولم يقدم رسالتهإذ 

 0إذا رفضت لجنة الحكم والمناقشة الرسالة مرتين متتاليتين 

 

                                                   *     *     * 
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 ثالثا : دبلومات الدراسات العليا

 

لعليـا المشـار يليهـا يشترط في قيـد الطالـب لنيـل أن مـن دبلومـات الدراسـات ا

 سابقا:

 
د  ـــعلى درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية من إح أن يكون حاصال   -

الجامعات المصرية , أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من 

 الجامعة. 

 أن يكون منتظما في الدراسة طبقا للجداول الدراسية التي تعدها الكلية . -

 الدراسة والامتحانات: القيد و

 تقدم طلبات القيد للحصول على أحد الدبلومات خالل شهر سبتمبر من كل عام 

 ا أن يبقى مدة الدراسة لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا سنة كاملة وال يجو

 من سنتين .  أكثر الطالب مقيد بالدبلوم

 يكون امتحان الطالب تعقد امتحانات دبلومات الدراسات العليا مرتين في العام و

في جميع المقررات الدراسية في كل مرة يتقدم إليها وتكون  وشفويا   وعمليا   تحريرا  

 فرص التقدم لالمتحان ضعف عدد مرات االمتحان السنوي أي أربع مرات .

  لمجلس الكلية بناء على طلب مجالس األقسام المختصة أن يحرم الطالب من التقدم

انه يعيد ــوفى حالة حرم - %75حضوره تقل عن  لالمتحان إذا كانت نسبة

 . المقررات التي حرم منها دراسة وامتحانا  
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  نظام إعداد وتقديمنظام إعداد وتقديم

بجامعة بجامعة   ههرسائل الماجستير والدكتورارسائل الماجستير والدكتورا

 ورةورةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنصالمنص
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 أولا : شروط الإعداد والتقديم

  يراعى في إعداد وتقديم رسائل الماجستير والدكتوراه بكليات جامعة المنصورة

 0القواعد الواردة في هذه الالئحة

 م ـــلب الدراسات العليا هو المسئول عن التقيد بقواعد إعداد وتقدييكون طا         

 . الرئيسيلتوجيهات المشرف  طبقا   الالئحةالرسالة الواردة بهذه 

   بتقديم  الرسالةعلى  والمناقشةيلتزم طالب الدراسات العليا عند تشكيل لجنة الحكم

 : التاليعدد من نسخ الرسائل على النحو 

 

معتمده من رئيس القسم ووكيل  مبدئيا   مجلده تجليدا   بالجامعةنسخه للدراسات العليا  -1      

بمذكرة تشكيل لجنة الحكم مرفقا   ةـــــالكليد ــــلدراسات العليا والبحوث وعمي الكلية

 . والمناقشة

 

ومنح قشةالمناوبعد انتهاء  والمناقشـةم ـلجنة الحك أعضاء السادةد من النسخ بعدد دع -2     

على النحو  الجامعةمجلس لقرر  المنقحة مجلده طبقا  يقدم الطالب النسخ  العلمية الدرجة

 :  التالي

 نسختين لشيداا بمكتبة الرسائل العلمية بالكلية  -ا                 

 للمكتبة المركزية بالجامعة   CDمن الرسالة + نسخه  -ب               

  ةسكندرية األلمكتب نسخه - ج               

 

 ة ــــباللغة العربية وأخر باللغة االنجليزي ــ على الباح  أن يرفق بكل من هذه النسخ ملخصا  

 

 واحد للرسالة باللغة العربية للعرض على أعضاء مجلس  ــ على الباح  أن يقدم للكلية ملخصا  

 الجامعة عند نظر موضوا منح الدرجة العلمية .     
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 : طباعـــــة الرسالــــــة ثانيا 

الوجهين   ه ليزر بحروف كبيره على ــــب أن تكتب الرسالة بالحاسب اولي على طابعيج -

 Times( خط 12 ط ـــنب( أما بالنسبة للغة االنجليزية فتكتب ) 14بالخط النسخ ) بنط 

 يفوترقم الصفحات  الجانب االيمنسم من  3.5سم من كل جانب ,  2.5ويترك هامش 

بها سواء  الواردةبيان من البيانات   يتم تعديل ا   أن اوال يجو أسفلمن  الصفحةوسط 

 أخطاء أيةعن  كاملة  مسئوال مسئوليه ـــــباليد ويعتبر الباح بالكتابة أوبالكشط 

 .المقدمه  الرسالة فيلغويه  أومطبعيه 

مقاس )  رـجرام بحجم الكوارت 80ع ـعلى ورق ابيض ناص الرسالةيجب أن تطبع  -

 سم ( . 22/28

 

 ثالثا : شكـــــل الرسالــــــة 

 بنليمشلمع الف ــــلـغلامق وجسلم الغ بنليتجليد بكعلب جللد  الرسالةيجب أن يكون تجليد  -

 ق ـمشمع اخضر غام وبكعب جلد اخضر غامق وجسم الغالفغامق لرسائل الدكتوراه 

وت ــــللـل مللن البنداكمصللقو الف ورقـللـلرسللائل الماجسللتير ويجللوا لكللل كليلله إعللداد غ

ويحللدد لكللل كليلله لللون ورق  صللفحة العنللوان ويغلللف فللوق التجليللد تكتللب عليلله بيانللات

 . ذلك أمكنمستقل كلما 

 يكتب باللون الذهبي على كعب الرسالة الجلد البيانات االتيه :  -

  المنصورةجامعة  •

 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000كلية : 

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000قسم :  

 دكتوراه (  –رسالة ) ماجستير  •

 00000000000000000000000000000000000000000000 اسم الباحــــــ  : 

    000000000000000000000000000000000000000000000السنة الميالدية : 
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 الي : ــــــلرسالة البيانات التالية من أعلى إلى أسفل بالترتيب التــ يكتب على صفحة عنوان ا 

  الجامعةشعار  •

 00000000000000000000000000000000000000000:  ةـــــــالكلياسم          

 00000000000000000000000000000000000000000 : الرسالةعنوان         

 00000000000000000000000000000000بح  مقدم من الطالب :         

 {. ةقدميطبقا لأل(مرتبه الرئيسي ثم أعضاء اللجنةلجنة اإلشراف ) المشرف } إشرافتحت  •

 000000000000000000000000000000000000للحصول على درجة :        

 000000000000000000000000000000000000:  يـــالجامعالعـــــــام        

 .  اإلنجليزيةغه اللأخر  ب  و غه العربيةلبال وجه  •

 ( 1تخصص صفحة للمشرفين ومساعديهم وفقا لنموج رقم )  -1

 ( 2وفقا لنموذج رقم ) والمناقشةلجنة الحكم  ألعضاءتخصص صفحة  -2

 اتـللـتعلد قائمللة للمحتويللات ويبللين فيهللا فصلول الرسللالة وموضللوعاتها وأرقللام الصفحـ -3

جلداول عنلد االقتضلاء يبلين فلي األوللى المقابلة لها , كما تعد قائمله لألشلكال وقائمله لل

 لجدول والصفحة المقابلة . ارقم الشكل والصفحة المقابلة له , وفى الثانية رقم 

 ( .1وذج )ــصفحة لنم تليتعد صفحة للتمهيد والشكر  -4

 أبجديا   بحسب عنوان الكتاب ترتب المصادر و المراجع العلمية في قائمه ترتيبا   -5

م ـة فيمكن ان ترتب ترتيبا  ابجديا  أو ترقـوث المرجعيـالبحف وفى حالة ــاسم الم لأو

 سلسال  من بدايتها حتى نهايتها ويكتب في البحوث المرجعية عنوان البح  .مترتيبا  

  ــــــــالباحضمن أهم النتائج التي توصل إليها يجب ان تتضمن الرسالة ملخصا  يت -6

طبقا   اإلنجليزيةباللغة  و ة العربيةوالتوصيات التي يقترحها على ان يكون ذلك باللغ

 للوائح الداخلية للكليات . 

الب الدراسات العليا والتي تقدم يسر  هذا النظام على كافة رسائل ط -7

 . 1/10/2003ة والحكم إعتبارا  من ـــــالمناقش
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 ( :1نموذج رقم ) **

 صفحة السادة المشرفين ومساعديهم 

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000عنوان الرسالة : 

 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000اسم الباحـــــ  : 

 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000إشـــــــــــراف : 

 

 التوقيــــــــع الوظيفــــــــــــة االســـــــــــــــــــــــــــم م

1    

2    

3    

4    

 

 عميد الكليـة                             وكيل الكلية للدراسات العليا              رئيس القســم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
.000000000000000000000000000000000000                                                   00000000000000000000000000000000000                                                                                                                 

00000000000000000000000000000000000 
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 :  (2نموذج رقم )** 

 والمناقشة  صفحة السادة أعضاء لجنة الحكم

 

    0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 عنوان الرسالة :

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000اسم الباحـــــ  : 

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000إشـــــــــــراف : 
 

 الوظيفـــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــماالس م

1   

2   

3   

4   
 

 لجنة الحكم و المناقشة :

 

 الوظيفـــــــة االســـــــــــــــــــــــــــــــم م

1   

2   

3   

4   

 

 د الكليـةعمي                             رئيس القســم             وكيل الكلية للدراسات العليا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
.000000000000000000000000000000000000                                                            00000000000000000000000000000000000                                                                                          

000000000000000000000000000000000000 
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 افدينالطالب الو : رابعا

 :تنظيم قواعد وإجراءات تنسيق قبول الطالب الوافدين 

  0( دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه ات العليا )ــتقدم أوراق الطالب الراغبين في التسجيل بالدراس -أ

 شهرهذه األوراق للواارة هو نهاية ر موعد لورود تقدم األوراق في موعد مبكر حي  أن آخ -ب

 0وف ينظر في قبولها للعام التالي ــــيونيو من كل عام وما يرد من طلبات بعد هذا الموعد س

 0ج ـ  يحصل الطالب على موافقة مبدئية من الكلية بعد سداد رسوم التسجيل والقيد 

الجامعة إلى اإلدارة العامة للوافدين في الـواارة د  ـ  ترسل األوراق من خالل مكتب الوافدين في     

حي  ال يجوا قبول أي من الطالب الوافدين  بالكلية إال من خالل الواارة وذلك التخــــــــــاذ 

 إجراءات الحصول على الموافقة النهائية ضمانا الستيفاء المرشحين لشروط القبول وتحقيقا

   0طالب وانتظام العملية التعليميةلمبدأ تكاف  الفرص وحرصا على مصلحة ال

 

  لمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على موقع الكلية وعلى شبكة

الانترنت الخاصة بجامعة المنصورة للاطلاع على كافة التفاصيل 

واستمارات التسجيل الخاصة بالطلاب الوافدين ومكتب الوافدين بجامعة 

 المنصورة.
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 رات النجاح للمقررات التي يتم تدريسهاتقديزمن الامتحان ، و

 اــلدرجتي الماجستير والدكتوراه ، ودبلومات الدراسات العلي

 

 ) أ ( زمن الامتحان 

ساعاته الدراسية  نهائي بثالث ساعات لكل مقرر تكونيقدر امن االمتحان التحريري الـ  

 ذلك .النظرية  والعملية األسبوعية ثالث ساعات فأكثر وساعتين ألقل من 

 

 وزيع الدرجات و تقديرات النجاح ) ب ( ت

 ةـــــللـالدرجللة العظمللى بمائللة درجللة لكللل مقللرر تكللون سللاعاته الدراسللية النظري رتقللد   -1

هللذه  والعمليللة األسللبوعية ثللالث سللاعات فللأكثر وخمسللون درجللة ألقللل مللن ذلللك, وتللواا

العمليلللة  تاراـلللـلالختب %50لالمتحلللان التحريلللري النهلللائي ,  %50اللللدرجات بمعلللدل 

 والشفوية

 يقدر نجاح الطالب في كل مقرر بأحد التقديرات اوتية :  -2

 

 النســــــــــبة التقديــــــــــر

 من مجموا الدرجات فأكثر %90 ممتـاا

 من مجموا الدرجات فأكثر %80 جيد جدا

 من مجموا الدرجات فأكثر %70 جيد

 من مجموا الدرجات فأكثر %60 مقبول

 
 رسوب الطالب بأحد التقديرين اوتيين :ويكون  -8

 .من مجموا الدرجات %60إلى اقل من  %45ضعيف// من 

 .من مجموا الدرجات %45ضعيف جدا ألقل من 
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 الرسوم الدراسية

 أولا : الطلاب المصريين

طوال مصاريف سنويه ( 2957جنيه أول سنه  ثم بعد ذلك  ) (3210وراه )  ـــأـ  الدكت

  0هــــمقابل استخراج الكارنيه جني خمسون +فترة التسجيل 

( طوال فترة 2357) مصاريف سنويه أول سنه ثم بعد ذلك( 2610ب ـ  الماجستير ) 

 0مقابل استخراج الكارنيهه جني + خمسونالتسجيل 

 0ـهـمقابل استخراج الكارنيـــه جني خمسون +جنيه  ( 2110ات )ـج ـ الدبلوم

 0ا ــــــــة إليها سنويوتسدد الرسوم السابق اإلشار  *

 ثانيا : الطلاب الوافدين

مصروفات  دوالر( 5000+ ) رةـــرسم قيد ألول م دوالر(  1500أـ  الدكتوراه )

  0سنوية

مصروفات  دوالر( 5000+ ) رةـرسم قيد ألول م دوالر (1500ب ـ الماجستير )

  0سنوية

مصروفات  دوالر (5000+ ) رسم قيد ألول مرة دوالر( 1500ج ـ الدبلومات ) 

 0سنوية
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 مع ارق االمنيات بالنجاح والتوفيق

 

 االعداد
 

 ا/ رضو  صالح مصطفى عبد اللطيف

 
 رئيس قسم الدراسات العليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


