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                                                                                                     كلمة                                       
 عادل التابعي إبراهيم زغلول السيد أ.د /           

  عميد كلية الطب البيطـري  جامعة المنصورةعميد كلية الطب البيطـري  جامعة المنصورة                      
                                                                                        *  *  **  *  *  

 

 طلبة وطالبات الكلية األعزاء أبنائي .. 

 كل عام وأنتم بخير

ملي لجامعة المنصورة وتلبية لحاجة المجتمع والتزاما بدعم وتطوير البحث العلمي واستثمارا تحقيقا للنمو التكا  

للطاقات البشرية و إيمانا من الجامعة بدورها في خدمة المجتمع المحيط استشعرت جامعة المنصورة بضرورة قيامها 

وبرسالة  1995/1996عام الجامعي بدورها في التعليم البيطري حيث أنشأت الجامعة كلية الطب البيطري منذ ال

سامية وبرؤية ملهمة طموحة نحن في هذه الكلية نعمل جاهدين لتأسيس صرح تعليمي شامخ وعضو هيئة تدريس 

وباحث ناهض مواكب للتطور العالمي في التعليم البيطري قادر علي تخريج أطباء بيطريين أكفاء ملتزمون بأخالق 

ناجح ومحترف وقادر علي اختراق سوق العمل والمنافسة المحلية واالقليمية المهنة يمكنهم ممارسة مسار مهني 

وتدعيم البحوث العلمية والمهنية وتطويعها لمعالجة التحديات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية والتحديات الصحية 

ا بدور الجامعة في في المجتمع بالمشاركة مع المؤسسات االخرى واضعين خدمة المجتمع نصب أعيننا إيمانا من

 خدمة المجتمع والمشاركة في التنمية المستدامة.

ونعدكم أنا وزمالئي من أعضاء الهيئة التدريسية صنع هذه الكوادر الهامة حتي ياحذوا مكانهم ومكانتهم في تحقيق 

اظ على األهداف التي نسعى إليها والتي أصبحت من متطلبات ممارسي مهنة الطب البيطري سواء في مجال الحف

الثروة الحيوانية وحمايتها من األمراض والملوثات وتنميتها وإنتاجها بشكل مستدام أو في تطوير القدرات 

 التشخيصية وتحسين نظم إدارة المزارع بشكل صحي وتقدير المخاطر التي تهدد هذه المزارع.

لمستوطنة والطارئة المستجدة حماية وتحسين الصحة العامة من خالل برامج السيطرة على األمراض المشتركة ا

منها والمنبعثة والتي أصبحت اليوم تهدد حياة اإلنسان في كل مكان وتطبيق إجراءات األمن الحيوي وضمان سالمة 

وصحة الغذاء وحماية التنوع الحيوي والتوازن البيئي ودراسة مخاطر التغيرات المناخية على األنواع الحيوانية 

ليفة التي أصبحت رفيقة لالنسان تشاركه حياته اليومية وتشعره بإنسانيته التي كاد يفقدها وكذلك رعاية الحيوانات األ

بين أسواره االسمنتية التي رفعها بأياديه واليقل عمل الطبيب البيطري في كل هذه المجاالت عن اهتمامه بحيوانات 

بني البشر يتمتعون بالتعرف إليها  حدائق الحيوان التي أصبحت تعاني من األسر ومشكالته لتكون على مقربة من

وضمان سالمة البيئة والتخلص الصحي من مخلفات الحيوان التي قد تؤثر على اإلنسان وأماكن عيشه هذه األعمال 

كلها أصبحت رسالة سامية لكلية الطب البيطري التي أخذت على عاتقها مسؤولية تعزيز النجاح الوظيفي والحياتي 

الل مبادرات تطويرية في المناهج الجامعية والبرامج التعليميه المتميزه وتعزيز إمكانات لألطباء البيطريين من خ

 التعلم مدى الحياة.

وفي نهاية كلمتي هذه يسعدني أن أهنئ أبنائي طالب الكلية على انتمائهم لهذا الصرح العلمي وأشد على أيديهم 

لحياة وأؤكد لهم أن كلية الطب البيطري جامعة وأوصيهم أن يجعلوا العلم والمعرفة طريقهم ومسيرتهم في ا

المنصورة بإدارتها وأعضاء هيئة التدريس بها وجميع العاملين في اداراتها المختلفة ومن خلفهم إدارة الجامعة 

 يبذلون أقصى الجهد لتوفير الجو التعليمي المناسب لطالب الكلية سعياً لتحقيق أعلى المستويات العلمية لخريجيها .

                                         

  زغلول إبراهيم التابعي عادل / أ.د
 عميد كلية الطب البيطري 

 جامعة المنصورة
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 نشـأة الكليـة
 

 

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

/ 95الجننامعي  ي العننامالمجلس األعلننى للجامعننات فننوأدرجننت بمكتننب التنسننيق بنن 1994

 واختير لها مقر مؤقت بمبنى كلية التربية القديم بمدينة المنصورة . 1996

  ا.د/ نائنب رئنيس بقرية شها بناء علنى قنرار السنيد تم تخصيص أرض وحدة شها البيطرية

إلقامننة مستشننفى بيطننري 1994( لسنننة 1396الننوزراء ووزيننر الزراعننة بننالقرار رقننم  

 تعليمي للكلية .

  واألقسام  دارةالجامعة بتخصيص قطعة أرض داخل الحرم الجامعي إلقامة مباني اإلقامت

 العلمية بكلية الطب البيطري .

 مطبعة الجامعة.  أمامتشييد مبنى الكلية الجديد بداخل الحرم الجامعي  تم 

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

 م . 2000ة للكلية في مرحلة البكالوريوس عام تخرجت أول دفع 

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

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

 0 17/2/2001وموافقة المجلس األعلى للجامعات بتاريخ 

 اعتبارا من العام  "دكتوراه ، ماجستير ، دبلومات"الدراسات العليا  من الخارج(  تم فتح باب

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

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

 0ير والدكتوراه أمراض األسماك ورعايتها( إلى مواد التخصص لدرجتي الماجست  

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

 .اإلكلينيكية ( إلى دبلومات الدراسات العليــا 

==============   
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 الرســالة

 

تسننعى الكليننة للتميننز فننى خدمننة المجتمننع والوفنناء بمتطلبننات سننوق العمننل بكننل طاقتهننا عننن طريننق امننداد خريجيهننا    

 بمختلف المعارف العلمية والمهارات العملية، استحداث برامج دراسية متعددة وتطوير البحث العلمى.

 األهـداف
البيطري جامعة المنصورة بوضع استراتيجيات لتحقيق اهداف ورسالة ورؤية  تطوير القدرة المؤسسية لكلية الطب .1

 الكلية.

تفعيل دور الكلية فى وضع خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة واعداد الطالب للمشاركة فى حل مشاكل المجتمع فى  .2

 البيئة المحيطة.

 نظم التقويم المؤسسي و إدارة جودة متطورة و فعالة. .3

 ظم وبرامج الدراسات العليا فى ما يواكب احتياجات المجتمع.تطوير و تحديث ن .4

نشر ثقافة البحث العلمي الجاد الهادف إلى التطبيق العملي من خالل التعرف على المشاكل البيئية الخاصة بمجال الطب  .5

 البيطري ومحاولة تقديم الحلول المناسبة.

 تنمية قدراتهم وزيادة المفاهيم الذهنية والمهنية لديهم. تزويد الطالب بالمهارات والمعارف األساسية وذلك من خالل .6

تطوير استراتيجيات التعليم والتعلم ووضع مناهج تعليمية قياسية وزيادة نسبة انشطة الطالب والدعم المقدم للطالب  .7

 خالل فترة دراستة.

 تطوير اليات زيادة الرضا الوظيفى وتنمية القيادات وتقييم األداء .8

 فات الهيكل التنظيمى والتوصيف الوظيفى ودور القيادات فى تنمية الموارد.نشر الوعى بمواص .9

 كفاية الموارد ومالئمة المبانى والتسهيالت والعمل على تعظيم موارد الكلية .10

 
 الرؤيــة

 

نسننعى فننى كليننة الطننب البيطننرى جامعننة المنصننورة ان نكننون مننن افضننل كليننات الطننب البيطننرى بالجمهوريننة مننن الناحيننة    

 ليمية والبحثية والمجتمعية للمشاركة فى استكمال رؤية الجامعة.التع
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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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  زغلول إبراهيم التابعي عادلد/ 0أ
 ـةــــــــــــــــــــــــــــــــعميد الكليـــــ

 

 

  

                                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 أ.د / عبد المنعم منتصر محمود       العشماوي محمدمها عبده  د/0أ          صبري أحمد الخضري نصارأ.د/  

  وكيل الكلية                            وكيل الكلية                            وكيل الكلية         
 مة المجتمــــــــــــــعلشئون خد                                                                           لشئون الدراسات العليا   

 وتنمية البيئـــــــــــــــــــــــــــــة                                                           لشئون التعليم والطــــــــــــالب             والبحوث والعالقات الثقافية                   

 
 

 

 

 

 إدارة الكليـــــــــــــــــة
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 رؤساء جمالس األقسام العلمية
 

 رئيــس القســـم القســــــم م

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

قسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم التشنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننريح  

قسنننننننننننننننننننننننننننننم الخلينننننننننننننننننننننننننننننة واألنسنننننننننننننننننننننننننننننجة  

قسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم الفسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيولوجيا   

 قسننننننننننم الكيمينننننننننناء الحيويننننننننننة وكيمينننننننننناء التغذيننننننننننة

م الباثولوجينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناقسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  

 قسننننننننننننننننننننننننم الباثولوجيننننننننننننننننننننننننا اإلكلينيكيننننننننننننننننننننننننة 

قسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم الطفيلينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننات   

قسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم الفيروسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننات  

 قسننننننننننننننم البكتيريننننننننننننننا والفطريننننننننننننننات والمناعننننننننننننننة

قسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم األدويننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة   

 قسنننم الطنننب الشنننرعي والسنننموم واإلجنننراءات البيطرينننة

 قسنننننننننننننننم الصنننننننننننننننحة واألمنننننننننننننننراض المشنننننننننننننننتركة

 قسنننننننننننم التغذينننننننننننة وأمنننننننننننراض سنننننننننننوء التغذينننننننننننة 

 قسننننننننننننم الرقابننننننننننننة الصننننننننننننحية علنننننننننننني األ ذيننننننننننننة

ـسم األمنننراض البنننـاطنة واألمنننـراض المعدينننة واألسنننماكقــننن  

قسنننننننننننننننننننننننننننننم أمنننننننننننننننننننننننننننننراض الننننننننننننننننننننننننننننندواجن  

 قسنننننننننننننننننم الجراحنننننننننننننننننة والتخننننننننننننننننندير األشنننننننننننننننننعة

 قسنننننننم التوليننننننند والتناسنننننننل والتلقنننننننيح االصنننننننطناعي 

 قسننننننننننم الرعايننننننننننة وتنميننننننننننة الثننننننننننروة الحيوانيننننننننننة

 

 جنننننننننننننالل أحمننننننننننننند السنننننننننننننيد يوسنننننننننننننفأ.د/ 

  هننننننننننننناني السنننننننننننننيد مرعننننننننننننني ماضنننننننننننننيأ.د/

 د/ نبينننننننننننننل أبوهيكنننننننننننننل سنننننننننننننيد أحمننننننننننننند0أ

 لسننننننننننننننننننعيد الشننننننننننننننننننربينى السننننننننننننننننننعيد أ.د/ ا

 أحمننننننند فنننننننوزي محمننننننند علننننننني الشنننننننايبد/أ. 

  انجنننننننننننننننننننننننني فكننننننننننننننننننننننننري ريشننننننننننننننننننننننننةد/

 أ.د/ صننننننننننننننالح عثمننننننننننننننان أبننننننننننننننو الوفننننننننننننننا

 سننننننننحر السننننننننيد السننننننننيد عبنننننننند الننننننننرحمند/ 

 بعمنننننلقنننننائم  –أمنننننل عبننننند السنننننتار إبنننننراهيم د/ 

  محمننننننننننننننند جبنننننننننننننننر السنننننننننننننننيد جبنننننننننننننننر أ.د/ 

 أ.د/ ممننننننننننننندوح محمنننننننننننننند أبنننننننننننننو المجنننننننننننننند

 أ.د/ عنننننننننننادل حلمننننننننننني نجينننننننننننب الجنننننننننننوهري

 ابنننننننننننراهيم طنننننننننننارق ابنننننننننننراهيم محمننننننننننندأ.د/ 

 أ.د/ 

 أ.د / فيننننننننننننننننننوال حسننننننننننننننننننن زكننننننننننننننننننى

 أ.د/ كامننننننننننننننل إبننننننننننننننراهيم أبننننننننننننننو العننننننننننننننزم

  جمنننننننال إبنننننننراهيم عبننننننند الفتننننننناح قنننننننروفد/ أ.

 أ.د/ سننننننننننننامي معننننننننننننوض محمنننننننننننند زعبننننننننننننل

 رجننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب دروينننننننننننننننننننننننننننننننننننننن أ.د/ 
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 2019/2020مجلس الكلية للعام الجامعي تشكيل 
 أستاذ وعمــيد الكلـية ولــأ.د/ عادل التابعي إبراهيم ز ل

                 وكالء الكلية :
 

  

 أستاذ ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية                              ودــعبد المنعم منتصر محمأ.د/ 

 أستاذ ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ مها عبده محمد عبده العشماوي

 أستاذ ووكيل الكلية لشئون الدراسـات العليا والبحوث أ.د / صبري أحمد الخضري نصار 

 :   اجمللسأعضـاء 
 

 أستاذ متفرغ  وقائم بعمل رئيس قسم الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية      عيد              ـــالس يأ.د/ السعيد الشربين

 اــــــــأستاذ ورئيس قسم  الفسيولوجي دــل أبوهيكل سيد أحمــأ.د/ نبي

 اتـــــاذ ورئيس قسم الطفيليـــــأست ـا                 ــأ.د/ صالح احمد عثمان أبوالوف

 أستاذ ورئيس قسم  الصحة واألمراض المشتركة الجـوهـري          نجيب أ.د/ عـادل حلمي

 نــــــأستاذ ورئيس قسم  أمراض الدواج       مأبو العز محمودل إبراهيم ـأ.د/ كام

 تاذ ورئيس قسم التشريحــــــــــأس د السيد يوسفــــجالل أحمد/أ.

 أستاذ ورئيس قسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعي د زعبل     ــأ.د/ سامـي معـوض محم

 ية واألنسجةـــــــأستاذ ورئيس قسم الخل يـــاني السيد مرعــــهأ.د/

 أستاذ ورئيس قسم األمراض الباطنة واألمراض المعدية واألسماك           وال حسن زكي محمدــــــفي د/أ.

 ياـــــــأستاذ ورئيس قسم الباثولوج د فوزي محمد علي الشايبــأ.د/أحم

 أستاذ ورئيس قسم الرقابة الصحية على األ ذية                      د           ــسيد أحمأ.د/ عادل عبد الخالق 

        اءات البيطريةواإلجرورئيس قسم  الطب الشرعي والسموم  ذأستا                د أبو المجدـدوح محمـــمم د/.أ

 ة                        ــــــــــأستـاذ ورئيس قسم األدوي أ.د/ محمـد جبـر السيــد جبــر  

 أستـاذ ورئيس قسم التغذية وأمراض سوء التغذية                      مـــطارق إبراهيم محمد إبراهي د/أ.

 ئيس قسم الجراحة والتخدير واألشعةأستاذ ور أ.د/ جمال إبراهيم عبدالفتاح  قروف

           الباثولوجيا اإلكلينيكيةقسم  سأستاذ مساعد وقائم بعمل رئي ةــأنجى فكرى محمد حسن ريشد/ 

 قسم الفيروسات           سأستاذ مساعد وقائم بعمل رئي ند/ سحر السيد السيد علي عبدالرحم

 مساعد وقائم بعمل رئيس قسم البكتريا والفطريات والمناعة   أستاذ مدــد/أمل عبدالستار إبراهيم سيد أح

 ـا               ـــأستاذ متفرغ بقسـم الفـسيولوجيـ ـ             ــأ.د / فهيم البهي السيـد وحي

 ات                      ــــتاذ متفرغ بقسم الفيروســــــأس أ.د/ علي علي إبراهيـم القــناوي   

 أستاذ متفرغ  بقسم التغذية وأمراض سوء التغذية                د الهادي محمد  أحمد عرمه        أ.د/ عب

    واإلجراءات البيطريةأستاذ متفرغ  بقسم الطب الشرعي والسموم  أ.د/ فتحي رضوان علـى سليــم       

 راض المعدية واألسماكمألاومتفرغ بقسم الباطنة أستاذ  أ.د / محمد أحمد علي يوسف

 متفرغ بقسم التشريحأستاذ  أ.د / صالح المرسي المرسي فرج

 ة الحيوانية                أستاذ متفرغ بقسم الرعاية وتنمية الثرو ودهــد فـــد محمـــأ.د/ محم

 ةـــــــــــأستاذ متفرغ بقسم األدوي                    رــمجدي صالح مصطفي عامأ.د/ 

 أستاذ متفرغ بقسم البكتريا والفطريات والمناعة     يونس أ.د/ جمال عبد الجابر محمد

 حــــسم التشريــــــتاذ بقــــأس باح عبد الجواد السيد                               ــــأ.د/ مص

 بقسم الرقابة الصحية على األ ذية أستاذ  محمد محمد الجزارأ.د / محمد 

 أستـاذ بقسـم الصـحة واألمـراض المشتـركة                         ده       ــأ.د/ عمرو عبد الفتاح محمد عب

 ة                     ــــأستاذ بقسم الرقابة الصحية على األ ذي المـــأ.د/خالد إبراهيم أبو الفتح س

 نــــــــتاذ بقسم  أمراض الدواجـــأس عوض              دـــــد/ سناء سالمة أحمأ.

               الجراحة والتخدير واألشعةـم ــــأستاذ  بقس ود            ـــأ.د/ عصام مصباح محمد محم
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 ة              ــــــــأستاذ  بقســم الخلية واألنسج           اعيلـــــــشوقي إسم أحمد /أ.د

  أ.د / أسامة أحمد محمد أبو إسماعيل

 عةـأستاذ مساعد بقسم الجراحة والتخدير واألش ن رزقـوض زعبلة حســــد/ ع

 اعد بقسم الطفيلياتــــــتاذ مســــأس ربيـد/ مصطفى عبدالسالم أحمد الع

              التغذية وأمراض سوء التغذية سم ـــــدرس بقـم                                                         رانيا السيد محمود  /د

 بقسم الفيروساتمدرس  / سماح مسعد مسعد محمد د 

 أعضاء من اخلارج : 
 

 ةــــــــنقيب األطباء البيطريين بالدقهلي المـــــــد/ محمد محمد جمعة س

 معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصورة مدير  د / مدحت كمال رزق عبد الملك أ.د

 ة                         ـــمدير عام مديرية الطب البيطري بالدقهلي نجي            ـــد/ عبدالمنعم السيد محمد الم
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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/   تشريح الحيوان ج. الزقازيق 
 ح ــــــــالتشري

دأ.د/ مصباح عبد الجواد السي 2  أستاذ ورئيس 

 قسم

29/4/2003 1991د/   حــــــــالتشري تشريح الحيوان ج. الزقازيق 

92/4/2003 أستاذ  أ.د/جالل أحمد السيد يوسف 3 1991د/   حــــــــالتشري تشريح الحيوان ج. الزقازيق 

د/ صفوت عباده محمد 0أ 4

 المرسي

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

 والدواجن

 حــــــــالتشري

د/ محمود محمد بدران 0أ 5

 شعيب

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

والدواجن 

 واألجنة

 حــــــــالتشري

د/ هيثم عبد هللا عبد الهادي  6

 الدوماني

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

د / محمد إسماعيل السيد  7

 العشري

30/10/2010 مدرس  2011د/  نةالتشريح واألج ج. المنصورة   حــــــــريالتش 

د/ أحمد محمد عبد اللطيف  8

 عبد الكريم

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

م / أسماء عوض الداعي 0م 9

 محمد

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

م/ سهر إبراهيم إبراهيم  10

 إبراهيم عريف

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

 البيطرية

 

م/ محمد مصطفى محمد  11

 منصور السيد

29/12/2015 معيد 2014ب/  العلوم الطبية  ج. المنصورة 

 البيطرية

 

 

 قســم/ الخلية واألنسجة
الشهادة  تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م

الجامعية 

 وتاريخها

ـص التخص مصــدرها

 الدقيـق
 التخصص

 العام

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

 السويس

 خلية وأنسجة
 الخلية واألنسجة

/أحمد شوقى أسماعيل0د 2  أستاذ ورئيس 

 قسم

30/9/2015 2005د/  -ج. لودفيج 

 ألمانيا

 هستولوجيا
 الخلية واألنسجة

/ أماني فرج أمين محمود0د 3 23/3/4201 مدرس  2014د/   0ج 

 المنصورة 

 هستولوجيا
 الخلية واألنسجة

/ سماح السيد الشحات0د 4 30/6/2014 مدرس  2014د/   0ج 

 المنصورة 

 هستولوجيا
 الخلية واألنسجة

م / شيماء السيد محمد رزق0م 5 31/3/2014 مدرس مساعد  2014م/  ج.  

 المنصورة

 هستولوجيا
 الخلية واألنسجة

عيد م.م/ زينب عبد الغني الس 6

 شومان

ج.  2012ب/ 28/9/2016 مدرس مساعد

 المنصورة

 هستولوجيا
 العلوم الطبيه البيطريه
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 قســم / الفسيولوجيا
 

 تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م

الشهادة 

الجامعية 

 وتاريخها

 مصــدرها
التخصـص 

 الدقيـق
 العام التخصص

 أستاذ متفرغ  أ.د/فهيم البهي السيد وحي  1
فسيولوجيا  ج. الزقازيق 1979د/ 1/12/2007

 الحيوان
 فسيولوجيا الحيوانال

 عميد الكلية أ.د/ نبيل أبو هيكل سيد أحمد 2
فسيولوجيا  ج. الزقازيق 1990د/ 24/4/2000

 الحيوان
 فسيولوجيا الحيوانال

د/ يوسف يحي عوض  3

 الصعيدي

 أستاذ مساعد
فسيولوجيا  ج. المنصورة 2004د/ 26/2/2013

 لحيوانا
 فسيولوجيا الحيوانال

 مدرس  د/ رشا محمد صالح إبراهيم 4
العلوم الطبية  ج. المنصورة 2014/د 29/9/2014

 البيطرية
 اـــفسيولوجيال

 مدرس  د/ بسمة حامد مر نى عمر 5
 العلوم الطبيه البيطريه الفسيولوجيا المنصورة0ج 2014د/ 25/11/2014

م/ مني مصطفي الغريب 0م 6

 صالح 

 درس مساعدم
 العلوم الطبيه البيطريه الفسيولوجيا المنصورة0ج 2015م/  2/11/2011

م.م/ ندي محمد علي محمد  7

 فودة

 مدرس مساعد
 0ج  2016م/ 25/2/2016

 المنصورة
  الفسيولوجيا

 

 قســم / الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية
 
 

الشهادة  تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م

امعية الج

 وتاريخها

التخصـص  مصــدرها

 الدقيـق

يدأ.د/ السعيد الشربيني السع 1 أستاذ متفرغ  

 ورئيس القسم 

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

 حيوية

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

 السويس

كيمياء 

 حيوية

/ محمد فوده إبراهيم سالمة0د 3 مساعد أستاذ   27/4/2016 2010د/  كيمياء  أنجلترا 

حيوية 

وكيمياء 

 تغذية

/ محمود جميل إسماعيل0د 4 31/10/2016 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

 الباثولوجيا      أ.د/أحمد فوزي علي الشايب 1
31/10/2005 أستاذ  1995د/  االباثولوجي ج. الزقازيق   الباثولوجيا   

أ.د/ حسين سعد حسين عبد  2

 القادر

26/9/2010 أستاذ  2000د/  االباثولوجي ج. الزقازيق   
 الباثولوجيا

د / والء فكري عبد الوهاب  3

 عوضين

أستاذ مساعد 

وقائم بعمل 

مرئيس القس  

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

27/4/2010 مدرس د/ أحمد السيد مصطفي النجار 4 2010د/  المنصورة0ج  االباثولوجي   الباثولوجيا 
د محجوبد/ هبة هللا أحمد السي 5 28/9/2011 مدرس   2011د/  االباثولوجي ج. المنصورة   الباثولوجيا 
30/12/2012 مدرس  د/ محمد فوزى محمد حامد 6 2012د/  االباثولوجي ج. المنصورة   علوم الطبية البيطريةال 

م/ إيمان عبد الوهاب أحمد 0م 7

 إبراهيم

مدرس 

 مساعد

4/5/2013 2013م/  المنصورة0ج  االباثولوجي   وم الطبية البيطريةعلال 

م.م/ عمر سمير أحمد عبد الواحد  8

 أحمد 

مدرس 

 مساعد 
 الباثولوجيا المنصورة0ج 2011ب /  28/9/2016

 

 

 قســم / الباثولوجيا اإلكلينيكية
 

اتاريخ شغــله الوظيفــــة اإلســـــــم م الشهادة  

الجامعية 

 وتاريخها

التخصـص  مصــدرها

 العام التخصص الدقيـق

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

 السويس

الباثولوجيا 

 اإلكلينيكية
 الباثولوجيا اإلكلينيكية

أستاذ مساعد  د/ إنجي فكري محمد حسن ريشه 2

وقائم بعمل 

 رئيس قسم  

27/4/2015 2010د/  ج.  

 المنصورة

الباثولوجيا 

 الباثولوجيا اإلكلينيكية اإلكلينيكية

ماطمة مصطفي عبد الحميد إبراهيد/ ف 3 31/8/2015 أستاذ مساعد    2010د/  ج.  

 المنصورة

الباثولوجيا 

 اإلكلينيكية
 الباثولوجيا اإلكلينيكية

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

 المنصورة

الباثولوجيا 

 اإلكلينيكية
 الباثولوجيا اإلكلينيكية

بد الجليل أحمد م/ جهاد السعيد ع0م 5

 الشبكي

مدرس مساعد 

  

2/9/2013 م/  

2013 

ج. 

 المنصورة

الباثولوجيا 

 اإلكلينيكية
كيةالباثولوجيا اإلكليني  

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

 المنصورة

الباثولوجيا 

 اإلكلينيكية
كيةالباثولوجيا اإلكليني  
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 اتقســم / الطفيلي
 

الشهادة  تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م

الجامعية 

 وتاريخها

التخصـص  مصــدرها

 الدقيـق
 التخصص

 العام

أ.د/صالح أحمد عثمان أبو  1

 الوفا

مأستاذ و رئيس قس  25/10/1999 1990د/   طفيليات ج.اإلسكندرية 
 اتــــطفيليال

يد / مصطفي عبد السالم العرب 2 29/4/0820 مدرس   2008د/   اتــــطفيليال طفيليات ج.الزقازيق 

د/ يارا محسن عبد المنعم  4

 القباني

30/10/2011 مدرس  2011د/   طفيليات ج.المنصورة 
 اتــــطفيليال

24/1/2012 مدرس  د/ إبراهيم السيد عبد القادر 5 2011د/   الطبيه البيطريهالعلوم  طفيليات ج.المنصورة 

م/ باسم محمد محمد 0م 6

مشمشىال  

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

25/2/2016 مدرس مساعد م.م/ سمية صالح السيد بدوي 7 2016م/  المنصورة0ج   الطبيه البيطريهالعلوم  طفيليات 

  طفيليات المنصورة0ج 2013ب/ 10/3/2014 معيد  م/ السيد نبيل السيد األلفي 8

 

 

 م / الفيروساتقســ
 

اتاريخ شغــله الوظيفــــة اإلســـــــم م الشهادة  

الجامعية 

 وتاريخها

التخصـص  مصــدرها

 الدقيـق
 التخصص

 العام

أ.د/علي علي إبراهيم  1

 القناوي

28/3/2010 أستاذ متفرغ 1981د/  ا ميكروبيولوجي ج. الزقازيق 

 وفيرولوجيا
 اتـــالفيروس

د د/ سحر السيد السيد عب 2

 الرحمن

أستاذ مساعد 

قائم بعمل 

 رئيس قسم

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

 الفيروســـات

د/ أحمد عبد الواحد علي  3

 أبو النصر

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

د/ محمد صالح محمد  4

 الثلث

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

د/ سماح مسعد مسعد  5

 محمد

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

م / ريهام كرم محمد 0م 6

 فرج 

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

م/ عال عاصم محمد صالح  7

 البوهي 

 يروساتف المنصورة0ج 2014ب/ 5/2/2014 معيد
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 قســم/ البكرتيا والفطريات واملناعة
 

الشهادة  تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م

الجامعية 

 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 

ناعةوالم  

 البكتريا والفطريات والمناعة

د/ محمد مصطفي أحمد أحمد  2

 الحديدي

29/6/2015 أستاذ مساعد  2010د/  البكتريا  ج. المنصورة 

والفطريات 

 والمناعة

 البكتريا والفطريات والمناعة

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

والفطريات 

 والمناعة

 البكتريا والفطريات والمناعة

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

والفطريات 

 والمناعة

 البكتريا والفطريات والمناعة

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

والفطريات 

 والمناعة

 بيطريةالعلوم الطبية ال

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

والفطريات 

 والمناعة

 العلوم الطبية البيطرية

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
الشهادة  تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م

الجامعية 

 وتاريخها

التخصـص  مصــدرها

 الدقيـق
 التخصص

 العام

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

 قسم 

31/12/2001 1991د/  اإلتحاد  

 السوفيتي

 فارماكولوجي
 ةــــاالدوي

28/11/2007 أستاذ  أ.د/ محمد جبر السيد جبر 2 1997د/   ةــــاالدوي فارماكولوجي ج. الزقازيق 

د/ ريهام احمد عبد الفتاح  3

 يوسف

30/4/2012 مدرس    2012د/   فارماكولوجي ج. المنصورة 
 ةــــاالدوي

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

م/ أسماء عزت ابراهيم 0م 5

 محمد

8/5/2012 مدرس مساعد 2012م/  المنصورة 0ج   فارماكولوجي 
 ةــــاالدوي

م/ أيمان صالح إبراهيم 0م 6

 العشري

31/3/2014 مدرس مساعد   2014م/  المنصورة0ج   فارماكولوجي 
 ةــــاالدوي

حمد  م.م/ سارة طه محمد م 7

 العزب

27/8/2014 مدرس مساعد   2014م/  المنصورة0ج   فارماكولوجي 
 ةــــاالدوي

 ةــــاالدوي فارماكولوجي المنصورة0ج 2014ب/ 5/2/2015 معيد م/ ندي أحمد سعد حسام الدين 8
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 قســم/ الطب الشرعي والسموم واإلجراءات البيطرية
اتاريخ شغــله الوظيفــــة اإلســـــــم م لشهادة ا 

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 االجراءات البيطرية سمومال شرعي والطب ال

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

 قسم 

28/5/2007 1997د/  لزقازيقج. ا  طب شرعي  

 وسموم
 و االجراءات البيطرية سمومال شرعي والطب ال

د./ محمود محمد االلفي  3

 الحفناوي

24/1/2012 مدرس  2011د/   الطب الشرعى ج. المنصورة 
 و االجراءات البيطرية سمومال شرعي والطب ال

/ أمل عبد المنعم علي 0د 4

 حالوة

23/1/2013 مدرس     2012د/    الطب الشرعى ج. المنصورة 
 و االجراءات البيطرية سمومال شرعي والطب ال

م/االء أحمد أحمد فهيد0م 5 22/7/2012 مدرس مساعد  2012م/   و االجراءات البيطرية سمومال شرعي والطب ال الطب الشرعى  المنصورة0ج 

ة م/ عال علي السيد حبت0م 6 8/10/2014 مدرس مساعد  2014م/  المنصورة0ج   و االجراءات البيطرية سمومال شرعي والطب ال الطب الشرعى 

 م/ محمد سمير عبد الستار 7

 أبو مسلم

10/3/2014 معيد 2013ب/  المنصورة0ج   الطب الشرعى 
 و االجراءات البيطرية سمومال شرعي والطب ال

م/ أسماء محمود علي  8

 محمد إبراهيم

 الطب الشرعى المنصورة0ج 2014ب/ 5/2/2015 معيد
 و االجراءات البيطرية سمومال وشرعي الطب ال

 

 

 قســم/ الصحة واألمراض المشتركة
 

الشهادة  تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م

الجامعية 

 وتاريخها

التخصـص  مصــدرها

 التخصص العام الدقيـق

أ.د/عادل حلمي نجيب  1

 الجوهري

أستاذ ورئيس 

 القسم

29/11/1999 1990د/  ج.  

 اإلسكندرية

مشتركةأمراض  مراض اال 
 مشتركةال

د/ عمرو عبد الفتاح محمد 0أ 2

 عبده 

25/6/2002 أستاذ   22/6/1997 مراض اال أمراض مشتركة ج. اليابان 

 مشتركةال

د./ فاطمة الزهراء عبد  3

 الحميد الجوهري

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

ة البيطرية  صح

 الحيوان(

الصحة 
راض واالم

 المشتركة

/ مياده مسعد أحمد شعبان0د 4 27/6/2016 أستاذ مساعد  2010د/  مراض اال أمراض مشتركة ج. المنصورة 
 مشتركةال

/ مروة فوزي المتولي0د 5 26/2/2013 مدرس     2012د/  العلوم الطبية  ج. المانيا 

ة البيطرية  صح

 الحيوان(

 وانــــصحة الحي

/ حازم حسن السيد 0د 6

مضانمحمود ر  

26/2/2013 مدرس  2013د/  مراض اال أمراض مشتركة ج. المنصورة 
 مشتركةال

د./ منى محي الدين السيد  7

 محمد

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

 والبيئة
 وانــــصحة الحي

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

البيطري  

 النمسا

العلوم الطبية 

البيطرية 

 أمراض 

 مشتركة(

العلوم الطبية 
 البيطرية
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م / فاطمة الباز بركات 0م 9

 الباز

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

 والبيئة

العلوم الطبية 
 البيطرية

م/ دعاء نجيب السعيد 0م 10

 حسان

31/3/2014 مدرس مساعد 2014م/  المنصورة0ج  بية العلوم الط أمراض مشتركة 
 البيطرية

م/ بسمة محرم أحمد أحمد 0م 11

 بدوي

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

 والبيئة

العلوم الطبية 
 البيطرية

م/شيماء علي البازعلي 0م 12

 المحمودي

25/2/2016 مدرس مساعد المنصورة0ج  2016م/  العلوم الطبية  أمراض مشتركة 
 البيطرية

اتح حسام الدين م./ محمد الف 13

 عبد الرحمن

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

 البيطرية
 

 
 

 قســم/التغذية وأمراض سوء التغذية
 

 

الشهادة  تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م

الجامعية 

 وتاريخها

 التخصـص الدقيـق مصــدرها

 العام التخصص

أ.د/عبد الهادي محمد  1

رمهأحمد ع  

13/10/2011 أستاذ متفرغ 1984د/  ج.  

 اإلسكندرية

 تغذية الحيوان وأمراض

 سوء التغذية
 التغذية وامراض سوء التغذية

د/ طارق إبراهيم محمد 0أ 2

 إبراهيم

 أستاذ ورئيس

 قسم

24/12/2007 1997د/  ن تغذية الحيوان والدواج ج. الزقازيق 

 واألسماك
 التغذية وامراض سوء التغذية

 ر السعيد السيدد/ عبي 3

 يوسف

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

 واألسماك
 التغذية وامراض سوء التغذية

د/ عالعبدالهادى محمد  4

 عرمة

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

 التغذية
 التغذية وامراض سوء التغذية

اب د/ عمرو عبد الوه 5

 حسن

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

 واألسماك
 التغذية وامراض سوء التغذية

د / رانيا السيد محمود  6

 السيد

30/3/2015 مدرس  2015د/  التغذية و أمراض سوء   المنصورة0ج 

 التغذية
 التغذية وامراض سوء التغذية

م/ شيماء محمد راضي 0م 7

 سالم

س مساعد مدر  30/6/2013 2013م/  التغذية و أمراض سوء   المنصورة0ج 

 التغذية
 العلوم الطبية البيطرية

م.م / مروة أحمد حسنين  8

 حسان

6/3/2016 مدرس مساعد 2016م /  التغذية و أمراض سوء   المنصورة0ج 

 التغذية
 

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

 المنصورة0

ة و أمراض سوء التغذي

 التغذية
 

 

 قســم /الرقابة الصحية على األ ذية
 

اتاريخ شغــله الوظيفــــة اإلســـــــم م الشهادة  

الجامعية 

 وتاريخها

 التخصـص الدقيـق مصــدرها

 العام التخصص

د أ.د/ محمد الشربيني السي 1

 علي 

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

 األلبان ومنتجاتها
 الرقابة الصحية على اال ذية

أ.د/ عادل عبد الخالق سيد  2

 أحمد

31/10/2005 أستاذ  1995د/   الرقابة الصحية علي ج. الزقازيق 

 األلبان ومنتجاتها
 الرقابة الصحية على اال ذية

27/2/2006 أستاذ أ.د/محمد محمد الجزار 3 1995د/   يالرقابة الصحية عل ج. الزقازيق 

 األلبان ومنتجاتها
 الرقابة الصحية على اال ذية

د/ خالد إبراهيم أبو 0أ 4

 الفتاح

27/8/2007 أستاذ  1997د/   الرقابة الصحية علي ج. الزقازيق 

 اللحوم ومنتجاتها
 الرقابة الصحية على اال ذية
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د/ مها عبده محمد 0أ 5

 العشماوي

28/7/2014 أستاذ  2004د/  ج.  

 المنصورة

 حية عليالرقابة الص

 األلبان ومنتجاتها
 الرقابة الصحية على اال ذية

د/ سمير محمد عبد الغني  6

 عبد هللا

30/11/2015 أستاذ مساعد 2010د/  ج.  

 المنصورة

 الرقابة الصحية علي

 اللحوم ومنتجاتها
 الرقابة الصحية على اال ذية

د/ محمود أحمد محمود  7

 محمد

29/6/2010 مدرس  2010د/  ج.  

 المنصورة

 الرقابة الصحية علي

 اللحوم ومنتجاتها
 الرقابة الصحية على اال ذية

د/ مروة إبراهيم المرسي  8

 محمد الطوخي

25/6/2012 مدرس  2012د/  ج.  

 المنصورة

 الرقابة الصحية علي

 األلبان ومنتجاتها
 الرقابة الصحية على اال ذية

د/ أميرة إبراهيم زكريا  9

 إبراهيم

26/10/2015 مدرس 2015د/  ج.  

 المنصورة

 الرقابة الصحية علي

 اللحوم ومنتجاتها
 الرقابة الصحية على اال ذية

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

 المنصورة

 الرقابة الصحية علي

 األبان ومنتجاتها
 الرقابة الصحية على اال ذية

م/ أميرة حسين الباز 0م 11

 عبد الرازق

4/5/2013 مدرس مساعد 2013م/  ج.  

 المنصورة

 الرقابة الصحية علي

 األبان ومنتجاتها
 الرقابة الصحية على اال ذية

م/ حنان أحمد زاهر 0م 12

 أحمد حسن

8/10/2014 مدرس مساعد 2014م/  ج.  

 المنصورة

 الرقابة الصحية علي

 اللحوم ومنتجاتها
 الرقابة الصحية على اال ذية

م.م/ محمود عباس زكي  13

 العفيفي

ساعدمدرس م  26/4/2016 2016م/  ج.  

 المنصورة

 الرقابة الصحية علي

 األبان ومنتجاتها

 الرقابة الصحية على اال ذية

م/ رنا فهمي صالح سيد  14

 أحمد سبله

10/3/2014 معيد 2013ب/  ج.  

 المنصورة

العلوم الطبية و 

 البيطرية

 الرقابة الصحية على اال ذية

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

 المنصورة

العلوم الطبية و 

 البيطرية

 الرقابة الصحية على اال ذية

 

 قســم/ األمراض الباطنة واألمراض املعدية واألمساك
الشهادة  تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م

الجامعية 

 وتاريخها

 التخصـص الدقيـق مصــدرها
 العام التخصص

ستاذ متفرغ  أ أ.د/محمد أحمد علي يوسف 1  15/2/2015 1984د/   اكـامراض االسم امراض باطنة ج. الزقازيق 

أ.د/أحمد عبده علي  2

 الصوالحي

26/7/2003 أستاذ  1993د/  ج. الزقازيق    

 فرع بنها

 امراض معدية
 مراض الباطنةاال

أستاذ وريئس  أ.د/ فيوال حسن زكي 3

 قسم

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

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

 الديب

28/12/2015 أستاذ 0520د/   امراض باطنة ج. الزقازيق 
 معديةالمراض اال

ةد/ مصطفى محمد سعيد فود 7 22/11/2009 أستاذ مساعد  2000د/   اكـأمراض األسم أمراض األسماك ج/الزقازيق 

30/12/2013 أستاذ مساعد د/ ماجد رزق شعبان األشقر 8 2008د/   ةـباطنالمراض اال امراض باطنة ج. المنصورة 

عبد الحميد  د/ إيمان زهران 9

 النجار

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

 ورعايتها
 ةـباطنالمراض اال

د / نيفين كامل محمد عبد  10

 الخالق

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

 ورعايتها
 اكـأمراض األسم

31/10/2016 أستاذ مساعد  د/ محمد زكريا سيد أحمد  11 2011د/   اكـأمراض األسم امراض معدية ج. هاتوفر 

25/6/2012 مدرس  د/ حسام محمد محمد إبراهيم 12 2012د/   معديةالمراض الا أمراض باطنة ج. المنصورة 

31/5/2014 مدرس  د/ سمر مجدى محمد عطوة 13 2014د/  المنصورة0ج   باطنةالمراض اال أمراض معدية 

سند/ محمد عبدة محمد ح 14 30/3/2016 مدرس   2016د/  المنصورة0ج   معديةالمراض اال أمراض الباطنة 

د /مدحت سمير ابراهيم  15

 متولي

27/1/2016 مدرس  2015د/  المنصورة0ج  أمراض أسماك  

 ورعايتها
 باطنةالمراض اال

م/ سامية عبد الرحمن 0م 16

 محمد أحمد

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

رعايتهاو  
 العلوم الطبية البيطرية

م/ الزهراء كمال 0م 17

 الطنطاوي

29/9/2013 مدرس مساعد 2013م/  المنصورة0ج   أمراض معدية 
 العلوم الطبية البيطرية

م.م/ الشيماء محمد محمد  18

 فرج 

5/4/2015 مدرس مساعد 2015م/  المنصورة0ج   أمراض باطنة 
 العلوم الطبية البيطرية

د المنعم محمد م .م/ مي عب 19

 علي

6/3/2016 مدرس مساعد المنصورة0ج  2012ب /   أمراض األسماك 
 العلوم الطبية البيطرية

م.م / أحمد مجدي جمال جمال  20

 سليم

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

الجامعية 

 وتاريخها

ـقالتخصـص الدقي مصــدرها  
 العام التخصص

أ.د/كامل إبراهيم محمود  1

 أبو العزم

 أستاذ و رئيس

 قسم

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

 امراض الدواجن واألرانب

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

رانبواأل  
 امراض الدواجن

د/ عبد الفتاح حمدي عبد  3

 الفتاح

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

 واألرانب
 امراض الدواجن

د/ نجاح عرفات حسين  4

 إسماعيل

30/4/2012 مدرس  2012د/   أمراض الدواجن ج. المنصورة 
 امراض الدواجن

م/ إيمان أحمد أحمد 0م  5

 جادو

س مساعدمدر  30/11/2014 2014م/   أمراض الدواجن ج. المنصورة 
 العلوم الطبيه البيطريه

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

 

 / اجلراحة والتخدير واألشعةقســم
 

الشهادة  تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م

امعية الج

 وتاريخها

ـقالتخصـص الدقي مصــدرها  
 العام التخصص

م د/ عادل التابعي إبراهي0أ 1

 ز لول

 أستاذ و وكيل

ن الكلية لشئو

 خدمة المجتمع

27/11/2006 1995د/  ج. قناة  

 السويس

جراحة وتخدير 

 وأشعة
الجراحة والتخدير و 

 األشعه

د/ جمال إبراهيم عبد 0أ 2

 الفتاح قروف 

31/3/0082 أستاذ  1997د/  جراحة وتخديرو  ج. الزقازيق 

 أشعة

الجراحة والتخدير و 

 األشعه

أ.د/ عصام مصباح محمد  3

 محمود

 أستاذ ورئيس

 قسم

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

 أشعة

الجراحة والتخدير و 

 األشعه

د/ عوض زعبل حسن  4

 رزق

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

 األشعه

د / السيد أحمد عوض  5

 الشافعي 

28/5/2012 مدرس  2012د/  الجراحة والتخدير و  جراحة بيطرية ج.المنصورة 

 األشعه

د/ خالد صالح أحمد  6

 محمود

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

 األشعه

سامى السيد د/ أالء  7

 عبدالخالق

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

 األشعه

م/ مروة السعيد محمد 0م 8

 عباس موسي

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

 األشعه

م / محمدجمال محمود  9

 سالم

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

الشهادة  تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م

الجامعية 

 وتاريخها

قالتخصـص الدقيـ مصــدرها  
 العام التخصص

أ.د/سامي معوض محمد  1

 زعبل

أستاذ و 

 رئيس قسم

27/10/2003 1993د/   ج. قناة 

 السويس

توليد وتناسل 

 وتلقيح اصطناعي
 توليد وتناسل وتلقيح اصطناعي

أ.د/ عبد الرءوف عثمان  2

 عبد الرءوف 

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

 الشيخ(

توليد وتناسل 

 وتلقيح اصطناعي
 توليد وتناسل وتلقيح اصطناعي

أ.د/ عبد المنعم منتصر  3

 محمود

30/5/2016 أستاذ  2005د/  . الزقازيقج  توليد وتناسل  

 وتلقيح اصطناعي
 توليد وتناسل وتلقيح اصطناعي

د/ أحمد زكي محمود أحمد  4

 بلبولة

31/8/2015 أستاذ مساعد 2010د/  الوالدة وأمراضها  ج. المنصورة 

والتلقيح 

 اإلصطناعي

 توليد وتناسل وتلقيح اصطناعي

د/ محمد أحمد أحمد  5

 المتولي

31/10/2012 مدرس  2201د/  الوالدة وأمراضها  ج. المنصورة 

والتلقيح 

 اإلصطناعي

 توليد وتناسل وتلقيح اصطناعي

هيمد/ وائل السيد بدير إبرا 6 30/12/2012 مدرس   2012د/  الوالدة وأمراضها  ج. المنصورة 

والتلقيح 

 اإلصطناعي

 توليد وتناسل وتلقيح اصطناعي

 د/ حسام الشيخ علي جمال 7

 الدين

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

والتلقيح 

 اإلصطناعي

 توليد وتناسل وتلقيح اصطناعي

د/ منصور أبوالعنين  8

 منصور

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

والتلقيح 

 اإلصطناعي

 توليد وتناسل وتلقيح اصطناعي

م/ محمد فوزي علي 0م 9

 أبو العز

مدرس 

 مساعد 

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

م/ شيماء إبراهيم عبده  10

 إبراهيم

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

 

 

 / الرعاية وتنمية الثروة الحيوانيةقســم
الشهادة  تاريخ شغــلها الوظيفــــة اإلســـــــم م

الجامعية 

 وتاريخها

قـص الدقيـالتخص مصــدرها  

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

والدواجن و 

 رعايتها

د/ رجب عبد هللا 0أ 2

 دروي  

 أستاذ ورئيس

 القسم

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

والدواجن و 

 رعايتها

د/ أسامة أحمد محمد أبو  3

 اسماعيل

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

 والدواجن

/ هند عبد الرزاق 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

  انم

27/5/2012 مدرس  المنصورة 0ج  2013د/   إنتاج حيواني 

/ سامر سمير ابراهيم 0د 8

 السيد

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

 مزارع

/ 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/  المنصورة 0ج  سلوكيات ورعاية  

 الحيوان

م/ أزهار رضا مصطفي 0م 11

 الطناحي 

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

م/ بسمة محمد طاهر 0م 12

 أحمد عبد العزيز

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

م/ شيماء أسعد حافظ 0م 13

 صقر

4/4/2016 مدرس مساعد 2016م/  المنصورة0ج   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 

10/12/2201 معيد 2012ب/  المنصورة0ج  العلوم الطبية و  

 البيطرية

ط.ب/ اسماء احمد بدر  16

 محمد عبدالعال

 معيده
 2013ب/ 10/3/2013

العلوم الطبية و  ج/ المنصورة 

 البيطرية

ط.ب/اسماء سعد محمد  17

 محمد يوسف در ام

 معيده
 2013ب/ 10/3/2013

العلوم الطبية و  ج/ المنصورة 

 البيطرية
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 الكلية  أمني
 بالكلية اإلدارية األقسامورؤساء  اإلداراتومدير 

 

 ة ــــــــــــــــمدير عام/امين الكلي  حامد أحمد عثمان شهابالسيد /  1

 اـــــــات العليرئيس قسم الدراس  فرضوى صالح مصطفى عبد اللطي/السيده 2

 ة يـــــرئيس قسم العالقات الثقاف  نهى ممدوح عبدالحـــــافظ /السيده  3

 ة ــــالشئون االدراي رئيس قســم حلمـــى محمد مصطفـــــــــىالسيد/  4

 اتــــــــاقـــاالستحقرئيس قســم  نوال السمرى على على شوشهالسيده/  5

 ب ا.د/ عميد الكلية ــــــمدير مكت جدوليد محمد أبو المسيد / لا 6

 ة ـــــــــــــة الكليــــــرئيس مكتب ســــــوزان زينهم محمــــــدالسيده/  8

 البــــم شئون الطـــــرئيس قس السيده/ سلوى محمد المتولى شهيب 9

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

 ن ـــــــــــم الخرجيـــــرئيس قس ل ـــد خليـيده/ سوسن حسن محمالس 11

 مجلس الكلية  أمانةرئيس مكتب   رجاء محمد البيلى محمد عبدالمنعم/  هالسيد 13

 رئيس قسم الموازنه و الحسابات  حنان احمد عبد الحميد البديوى السيده/  14

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

 ــــــــــــــــــــازنالمخ عام ر ـــــــمدي ابراهيم عثمانالسيد /  17

 ات ـــــــــــــــــــــــــئيس قسم المشترير السيد /  18

 ة ــــدة الحسابيــــــــام الوحـــــدير عم السيد /  19

 رئيــــــــــــس الخزينـــــــــــــــــــــــــة  رانيا محسن قطب  السيده/  20
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  الدرجات العلمية  ، والدبلومات التي يتم منحهاالدرجات العلمية  ، والدبلومات التي يتم منحها
 مبرحلة الدراسات العليا بالكليــــــــــــةمبرحلة الدراسات العليا بالكليــــــــــــة

 

 رجات العلمية :أوال: الد

 .ـ  درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطريـــــــــة 1

 .ـ درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية2

 

 ثانيا : دبلوم الدراسات العليا في أحد فروع التخصص اآلتية :
 

 اسم الدبلـــــــوم م اسم الدبلـــــوم م
 المنزليـــــــــــــــــــةيوانات الح 12 اإلرشاد البيطــــــــري  1

 المزرعـــــــةحيوانات  أمراض 13 حيوانات التجــــــارب 2

 الطبيــةاالدويه والمستحضرات  14 البريةالحيوانات والطيور   3

 الجراحة البيطريـــــــــــــــــــــة 15 األصطناعـــــىالتلقيح  4

 فات الحيوانيــــــــــــــــــــةالمخل 16 اكـــــــــــاألسم أمراض 5

 تلوث البيئـــــــــــــــــــــــــــــــة 17 الصحه العامة البيطرية 6

 الطفيليات الطبيقـــــــــــــــــــــــى 18 التناسليــــــــــــــــــــات 7

 ميكروبيولوجيا الحيـــــــــــــــوان 19 الطيور واألرانـــــــــــب  8

 الطب الشرعى والسموم البيطرية 20 الباثولوجيا االكلينيكيـه 9

 مراقبة اال ذيـــــــــــه 10
 الكيمياء الحيويه االكلينيكيـــــــــه 21

 رعاية الحيـــــــــــوان  11

 

ى للجامعات  تقرير دبلومات أخرى ــــويجوز لمجلس الكلية بعد موافقة مجلس الجامعة والمجلس األعل -

  في مجال الطب البيطري طبقا للظروف المستحدثة
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 ( من الالئحة الداخلية للكلية 29المادة )
 قرر. دد ساعات المحاضرات والدروس العملية لكلعمقررات الدراسات العليا لدرجة الماجستير و التاليةتبين الجداول  ـ أ( 

 

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 عملي نظري عملي نظري

           ح واألجنـــة :ــــمادة التشري
 :ــا ــــــمــادة الفسيولوجيــ

 2 2  أ(التشــــريح التطبيقــــي  1
 2 2   أ(للثديياتفسيولوجيا الغدد الصماء والتناسل  21

 2 2  أ(السطحالتقنية التشريحية والتشريح  2
 2 2  أ(فسيولوجيا الدواجـن   متقدم (  22

 2 2  أ(علم العظام والمفاصـــــــل  3
 2 1  أ(فسـيولوجيا األســــــماك 23

 2 2  أ(الجهاز الهضمي المقــــــارن 4
 2 2  أ(فسيولوجيـا األعصاب والعضالت  24

 2 2  أ(سلي المقـارنالجهاز البولي والتنا 5
 2 2  أ(فسيولوجيا المجتـــرات 25

 2 2  أ(الجهاز التنفسي المقــــــارن 6
 2 2  أ(فسيولوجيا البيئة واألقلمة والخلية  26

 2 2  أ(المقارنوالقلب الجهاز الدوري والليمفاوي  7
27 

 2 2  أ(فسيولوجيـــــــــا  الدم 

 2 2  أ( مقارن(الجهاز العصبي والغدد الصماء  ال 8
28 

 2 2  أ(والطاقةوالتمثيل الغذائي فسيولوجيا الهضم 

 2 2  أ(علم األجنة العام والخـــــاص  9
 2 1  أ( التلـــــــــــــوث 29

 2 1  أ(تشــــــريح الطيــــور  10
 2 2 )أ(النظائر المشعة واستعماالتها البيولوجية 30

 ة :ــــــكيمياء الحيوية وكيمياء التغذيمادة ال ــا :ـــــمادة الهستولوجيـ

 2 2  أ(علم الخليـة وكيمياء الخليـــة  11
 2 2  أ(أساسيات الكيمياء الحيويــة  31

 2 2  أ( علم األنسجة   العامــة ( 12
 2 1  أ(األيض الغـــــــــذائي  32

للدم والجهاز التركيب النسيجي والنسجوكيميائـي  13

 )أ(والقلب الليمفاوي والدوري
2 2 

33 

 2 2 )أ(كيمياء األنسجة والسوائل الجسـمية 

التركيب النسيجي والنسجوكيميائي للجهاز  14

  أ(التنفســــــــــي 
2 2 

34 

 2 2  أ(كيمياء الهرمونات والتناسل 

للجهاز  التركيب النسيجي والنسجوكيميائي 15

 )أ(الهضمــــــــــي
2 2 

35 

 2 2 أ()كيمياء التغذيـــــــة 

 التركيب النسيجي والنسجو كيميائـي 16

  أ(للجهاز البولي التناســــــلي
2 2 

36 

 2 2  أ(الكيمياء الحيوية االكلينيكيــــة 

 التركيب النسيجي والنسجو كيميائـي 17

  أ(للجهاز العصبي والغدد الصــماء
2 2 

37 

 2 2  أ(كيمياء حيوية الطيـــــــور 

 والنسجو كيميائـيالتركيب النسيجي  18

  أ(للجلد والحافر والظلف واألضافــر
2 2 

38 

 2 2  أ(كيمياء حيوية األســــــماك 

 2 2  أ(هسـتولوجيا الطيــــــــور 19
 2 2  أ(كيمياء حيوية الميكروبات  39

 2 1  أ(كيمياء حيوية االشـعاعات  40 2 2 0 أ(الجهاز الدوري والمناعــــي 20
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 ــــــــــــــــــــررالمقـــــ م
 عدد الساعات عدد الساعات

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 عملي نظري عملي نظري

 0 مادة البكتريولوجيا  و االمينولوجيا و الميكولوجيا و الفيرولوجيا : مادة سلوكيات الحيوان ورعايته

41 
مقررات   المجترةسلوكيات ورعاية الحيوانات 

 )أ(األ نام ـ الماعز ـ الجمال ( ـ الجاموس ـنوعية في الماشية 
 2 1  أ(بكتريولوجيــــــــا   عام (  72 3 2

 3 2  أ(بكتريولوجيــــــــا   خاص  73 3 2  أ(ة الخيـــول ــسلوكيات ورعاي 42

 2 1  أ(ــــا   عام ( فيرولوجيــــ 74 2 1  أ(الحيوانات المنزلية سلوكيات ورعاية  43

 3 2  أ(فيرولوجيــــــــا   خاص (  75 2 1  أ(ارب ــسلوكيات ورعاية حيوانات التج 44

 2 2  أ(مناعــــــــــة   متقدم (  76 2 2  أ(سلوكيات ورعاية الحيوانات البرية  45

 2 1  أ(فطريـــــــــات   متقدم (  77 2 2  أ(سلوكيات ورعاية الدواجــــن  46

 2 1  أ(سلوكيات ورعاية األرانــــب   47
 2 1  أ(ميكروبيولوجيـا األســــماك  78

 2 2  أ(ميكروبيولوجيا الطيور واألرانب  79

  أ(سلوكيات حيوان تجريبيــــة  48
 2 1  أ(ميكروبيولوجيـا  الالفقريـات  80 2 1

 2 2  أ(طرق تشخيص الميكروبيولوجيـا  81

 : مـادة الطفيليــــات غذية الحيوان والدواجن واألسماك وسوء التغذية :مادة ت

 2 2  أ(الحشرات الطبية البيطريـــة  82 2 2  أ(أساسيات تغذية الحيوان  49

 2 2  أ(الديـــــــــدان  83 2 2  أ(مــواد علــــف  50

 مقررات نوعية في :تغذية حيوانات المزرعة واألسماك  51
تغذية  تغذية جمال ـتغذية أ نام وماعز ـ  أبقار وجاموس ـ  تغذية 

  أ(خيول ـ  تغذية أسماك ( 

 2 2  أ(األوليــــــــات  84 2 2

 2 2  أ(طفيليات الطيــــور  85 2 2  أ(تغذية الدواجن واألرانــــــب  52

 2 2  أ(طفيليات األســـماك  86 2 1  أ(تغذية الحيوانات البريـــــــة  53

 2 1  أ(القواقع وأهميتها البيطريـــة  87 2 1  أ(تغذية حيوانات التجــــــارب  54

 2 1  أ(المناعة الطفيليـــــــة  88 2 1  أ(اضــافات أعـــــــــالف  55

 2 2  أ(علم الطفيليات االكلينيكــي  89 2 2  أ(تحليل مواد العلـــــــــف  56

 2 1  أ(طفيليات الحيوانات البريـة  90 2 2  أ(ف صحة األعالف ومصانع العلـــ 57

 2 2  أ(طفيليات بيطريــــــة  91 2 2 )أ(التغذية االكلينيكية وسـوء التغذيـة  58

 : مادة الفارماكولوجيـــــا : مادة الباثولوجيا ـ  الباثولوجيا االكلينيكية

 2 2   أ(جيا    عامة متقدم ( فارماكولو 92 2 2  أ( باثولوجيا عامة وأورام   متقدم ( 59

 93 2 2   أ(باثولوجيا األمراض الميكروبيةوالطفيلية للحيوان  60
فارماكولوجيا الجهاز العصبــي الالرادي والهرمونات 

  أ(الموضعيــة 
2 2 

 2 2  أ(فارماكولوجيا الجهاز العصبي المركزي  94 2 1 )أ(باثولوجيا سوء التغذيــــــة  61

 2 2 فارماكولوجيا التخديـــــــر أ( 95 2 1  أ(يا تلوث البيئـــــــة باثولوج 62

 2 2  أ(فارماكولوجيــا األجهــــزة  96 2 1 )أ(باثولوجيا التناسليات  63
 2 2 فارماكولوجيـا التمثيل الغذائـي  أ( 97 2 2  أ(باثولوجيا الدواجـــــــــن  64

 2 2  أ(هرمونات دوائيــــــــة  98 2 1  أ(باثولوجيا األســـــــــماك  65

 2 1  أ(باثولوجيا تجريبيــــــــة  66
 2 2  أ(العالج الكيميائــــــــي  99

 2 2  أ(باثولوجيا الســـــــــموم 67

 2 2  أ(باثولوجيا جراحيــــــــة  68
 2 1  أ(ســــمية الدواء   100

 2 2  أ(باثولوجيا اكلينيكية   متقدم (  69

 2 2  )أ(اختبار وظائف األعضاء وتوازن سـوائل الجســم والبول  70
 1 1  أ(تقييم بيولوجي للدواء   101

 2 1 0تشخيص أمراض الدم وفحص النخاع  71

 

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 د الساعاتعد عدد الساعات

 عملي نظري عملي نظري

 مادة األمراض المعديـــة : 0مادة الرقابة الصحية علي األلبان ومنتجاتها
 2 1 )أ(أمراض الماشية المعديــــة  128 2 2  أ(الرقابة الصحية علي األلبان ومنتجاتها  102

 2 2  أ(والماعز المعديـة أمراض األ نام  129 2 2 )أ(ميكروبيولوجيا األلبان ومنتجاتها  103

 2 2  أ(أمراض الجمال المعديـــــة  130 2 2 )أ(تكنولوجيا وحفظ األلبان ومنتجاتها  104

 2 2  أ(أمراض الخيول المعديــــة  131 2 2  أ(، البيض والزيوت (  انوعية في األلبان منتجاتهتحليل أغذية )مقررات  105

 2 2  أ(أمراض الحيوانات المنزلية المعدية  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(أمراض حيوانات التجارب المعديـة  133

 2 2  أ(لضرع والعجول المعدية أمراض ا 134

 1 1 )أ(أمراض الجاموس المعديــة  135

 1 1 )أ(أمراض الحيوانات المعدية البرية  136 2 2  أ(شئون صحية لمصانع األلبان  108

 مــادة الطــب الشـرعــي : 0 مادة الرقابة الصحية علي اللحوم ومنتجاتها  ـ والمخلفات الحيوانية
 2 2  أ(الطب الشرعي واالجراءات البيطرية 137 2 2  أ(ان الذبيح  صحة حيو 109
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 2 2  أ(صحة وإدارة المجــازر  110

 2 2  أ(الرقابة الصحية علي اللحوم ومنتجاتها  111

 2 1  أ(فحص لحوم الدواجن واألرانب  112 2 2  أ(السمــــــــوم    العام (  138

113 
قرر نوعي في تكنولوجيا اللحوم ـ تكنولوجيا الدواجن تكنولوجيا أ ذية :   م

  أ(ـ تكنولوجيا  األسماك  ( 
1 2 

114 
مقرر نوعي في :  العوامل المؤثرة في نمو ميكروبيولوجيا األ ذية 

في األ ذية ـ ميكروبيولوجيا اللحوم ومنتجاتها ـ ميكروبيولوجيا الطيور الميكروبات 

  أ(ومنتجاتها ( 
 2 2  أ(مـــــــوم البيئيــة الس 139 2 2

 1 1  أ(ميكروبيولوجيا الوجبات الباردة والمخلفات الحيوانية   متقدم (  115
 2 2  أ(السموم من الوجهة الطبية الشرعية  140

 2 1  أ(ميكروبيولوجيا األسماك والقشريات ومنتجاتها  116

 2 1  أ(تحليل اللحوم واألسماك ومنتجاتها  117
 2 2  أ(تشخيص المعملي للسمـــوم ال 141

 2 2  أ(واألسماكاللحوم شئون صحية لمصانع  118

 :مادة الوالدة وأمراضها والتلقيح االصطناعي : مـــادة األمـــــراض الباطنـــــة

 142 2 2   أ(طب عام   متقــدم (  119
 مقررات نوعية في لحيوانات األنثويأمراض الجهاز التناسلي 

  (ـ الفصيلة الخيلية ـ الحيوانات المنزلية (  أترة المج
2 2 

120 
أمراض الحيوانات المجترة   أبقار ـ جاموس ـ جمال ـ أ نام 

  أ(ـ ماعز (  
3 3 143 

 أمراض الجهاز التناسلي الذكري واألمــراض

 التناسلية   مقررات نوعية في الحيوانات المجترة

  أ(يوانات ( المنزلية ـ الوالدة وأمراضها في الح

2 2 

 144 2 2  أ(أمراض الفصيلة الخيليـــة  121
الوالدة وأمراضها في الحيوانات   مقررات نوعية في حيوانات 

  أ(المزرعة ـ الحيوانات  المنزليــــــــــة ( 
2 3 

 2 1  أ(التناسل والمناعــــــــــة  145 2 2  أ(ة ـــأمراض الحيوانات المنزلي  122

 2 2  أ(التلقيح االصطناعي في المجتــرات  146 2 2 )أ(ـة ــالحيوانات البريــ أمراض 123

 2 2 )أ(التلقيح االصطناعي في الفصيلة الخيلية  147 2 2  أ(أمراض اضطرابات التمثيل الغذائي  124

 2 1  أ(الحيوانات المنزلية التلقيح االصطناعي في  148 2 2  أ(أمراض النقص الغذائـــــي  125

 2 1 )أ(التلقيح االصطناعي في الطيور واألرانب 149 2 1  أ(األمراض الجلديــــــــة  126

 2 1  أ(زراعـة األجنـــــــة  150 2 2 )أ(أمراض حيوانات حديثة الوالدة  127

 

 

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 عملي نظري عملي نظري

 : مـــادة االنتـــاج الحيوانـــي مـــادة الجراحــــة البيطريـــة :

 ـ 2 )أ(تربية وتحسين حيوان   متقدم (  186 3 2  أ( جراحة عامـة   متقدم ( 151

 ـ 2  أ(متقدم ( تربية وتحسين الدواجن    187 3 2 )أ( جراحة خاصة   األعضاء ( 152

 2 2 )أ(انتاج ماشية ـ جاموس   متقدم (  188 2 2 )أ(جراحة  العين واألنف واألذن والحنجرة  153

 2 2  أ(انتاج أ نام وماعز   متقدم (  189 2 2  أ(جراحة الجهاز الهضمــــــي  154

 2 2  أ(قدم ( انتاج دواجن   مت 190 2 2 )أ(جراحة القوائم وأمراض الحافر والظــلف  155

 2 2 )أ(الجراحة التجريبيـــة  156

 1 1  أ(التخديـــــــــر  157 2 2  أ(انتاج أرانب   متقدم (  191

 2 2 )أ(األشعـــــــــة  158

 مـــادة االحصــــــــــاء : مادة أمــراض الدواجــن واألرانــب :

 2 2  أ(األمراض البكتيرية  للدواجــن  159

 2 2  أ(األمراض الفيروسية للدواجـــن  160 ـ 2  أ(احصاء حيوي   متقدم (  192

 2 2  أ(األمراض الفطرية دواجـــن  161

 2 1  أ(األمراض الطفيلية للدواجـــن  162

 2 1  أ(أمراض النقص الغذائـــي  163 2 2  أ(تصميم تجــارب  193

 2 1 )أ(أمراض الطيور البرية المهاجرة  164

 2 2 )أ(أمراض األرانب    متقدم (  165

 2 2  أ(الوقاية في مجال الدواجن  166 2 2 )أ(كمبيوتــــــر  194

 2 2  أ(المعملي ألمراض الدواجن التشخيص  167

 مادة االقتصاد وادارة المزارع : مادة صحة الحيوان والبيئة :

 2 2  أ(صحة حيوانات المزرعة   متقدم (  168
 ـ 2  أ(اقتصاديات مزارع االنتاج واأللبان  195

 2 2  أ(صحة الدواجن   متقدم (  169

 3 2  أ(الصحة البيئية والتلوث  170
 ـ 2  أ(اقتصاديات مزارع الدواجــــن  196

 2 2  أ(مكافحة األمراض الوبائيــة  171

 2 2  أ(قوارض وناقالت األمراض مقاومة ال 172
 ـ 2  أ(اقتصاديات مزارع سمكيــة  197

 2 2  أ(المبيدات الحشرية والصحة العامة  173

174 

صحة المساكن الحيوانية : مقررات نوعية في  مساكن 

الماشية ـ مساكن الدواجن ـ مساكن األرانب ـ مساكن 

  أ(الحيوانات المنزلية وحيوانات التجارب ( 

 ـ 2  أ(دراسـات جدوي  198 2 2
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 ـ 2  أ(ادارة حقــول  199 2 2  أ(المطهرات والتطهيــــر 175

176 
   وبائيات (األمراض دراسة حدوث وانتشار 

  أ(مقررات نوعية في   وبائيات الحيوان ( 
 ـ 2  أ(اقتصاديات مزارع انتاج اللحم  200 ـ 2

 : بيطريمادة اإلرشاد ال مادة األمراض المشتركة :

177 

األمراض المشتركة   متقدم ( مقررات نوعيـة في   

األمراض البكتيرية والفطرية ـ األمراض الفيروسية ـ 

  أ(األمراض الطفيلية ( 

2 2 

 2 1  أ(طرق ارشــــــاد  201

202 
  أ(اعالم  وسائل االعالن واالعالم( 

2 2 

178 
 )أ(دور القوارض في نقل األمراض المشتركة 

2 2 
 ـ 2  أ(علم االجتمـــاع  203

 2 2 )أ(أنظمة صحية بيطريـــــة  204

179 
دور الحيوانات البرية في نقل األمراض 

  أ(المشتركة 
2 2 

 ـ 2  أ(احصاء حيوي   دراسة جدوي (  205

 ـ 1 )أ(اقتصــاد مــزارع  206

 : مادة أمراض األسمــــاك ورعايتها : ةــــة الوراثيــــــة والهندســـــــادة الوراثــــم

 2 2  أ(في األحياء المائية(  وفيروسية ةبكتيرية وفطرياألمراض الميكروبية    207 2 1  أ(وراثة كائنات دقيقـــة  180

 2 2  أ(األمراض الطفيلية في األحياء المائية 208 2 1  أ(هندســة وراثية   متقدم (  181

 209 ـ 1  أ(وراثة سيتولوجية  182
اضافات عالئق مقررات نوعية في األحياء المائيــة  ملوثات ـ 

 )أ(تفريخ ـ بيولوجيا ـ مزارع سـمكية ( ـعالجية 
2 1 

 210 ـ 2  )أ(وراثة عشائر   متقدم (  183
استزراع ورعاية األحياء المائية  أسماك المياه العذبة ـ 

  أ(البرية( أسماك الزينة ـ األسماك المالحة ـ أسماك المياه 
2 1 

 ـ 2 )أ(الوراثة الفسيولوجيــة  184
211 

  أ(التشخيص المعملي ألمراض األسماك

 
1 2 

 2 1  أ(وراثة اشعاعية وكيميائيــة  185

                                                                                                                              **************************************  
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 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 عملي نظري عملي نظري

 لفسيولوجيــــا :مــادة ا مادة التشريح واألجنـــة :

 2 2  ب(التشـــريح التطبيقــــي   1
 2 2   ب(للثديياتفسيولوجيا الغدد الصماء والتناسل  21

 2 2  ب(السطحيالتقنية التشريحية والتشريح  2
 2 2  ب(فسيولوجيا الدواجـن   متقدم (  22

 2 2  ب(علم العظام والمفاصــــــل  3
 2 1  ب(فسـيولوجيا األســــــماك 23

 2 2  ب(الجهاز الهضمي المقـــــارن 4
 2 2  ب( فسيولوجيـا األعصاب والعضالت  24

 2 2  ب(الجهاز البولي والتناسلي المقـارن 5
 2 2  ب( فسيولوجيا المجتـــرات 25

 2 2  ب(الجهاز التنفسي المقـــــارن 6
 2 2  ب( فسيولوجيا البيئة واألقلمة والخلية 26

 2 2  ب(والقلب المقارني والليمفاوي الجهاز الدور 7
 2 2  ب(فسيولوجيـــــــــا  الدم  27

 2 2  ب( (الجهاز العصبي والغدد الصماء  المقارن 8
 2 2  ب(والطاقةوالتمثيل الغذائي فسيولوجيا الهضم  28

 2 2  ب(علم األجنة العام والخــــاص  9
 2 1  ب( التلـــــــــــــوث 29

 2 1  ب(الطيــــور  تشــــــريح 10
 )ب(النظائر المشعة واستعماالتها البيولوجية 30

2 2 

 : مادة الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية  : مادة الهستولوجيـــا

 2 2  ب(أساسيات الكيمياء الحيويــة  31 2 2  ب(علم الخليـة وكيمياء الخليـــة  11

 2 1  ب(يض الغـــــــــذائي األ 32 2 2  ب( علم األنسجة   العامــة ( 12

للدم والجهاز الليمفاوي والدوري  التركيب النسيجي والنسجوكيميائـي 13

 )ب(والقلب
 2 2 )ب(كيمياء األنسجة والسوائل الجسـمية  33 2 2

 2 2  ب(كيمياء الهرمونات والتناسل  34 2 2  ب(للجهاز التنفسـي  التركيب النسيجي والنسجوكيميائي 14

 2 2 )ب(كيمياء التغذيـــــــة  35 2 2 )ب(للجهاز الهضمي ركيب النسيجي والنسجوكيميائــيالت 15
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 2 2  ب(الكيمياء الحيوية االكلينيكيـــة  36 2 2  ب(لللجهاز البولي التناس كيميائـيالتركيب النسيجي والنسجو  16

للجهاز العصبي  التركيب النسيجي والنسجو كيميائـي 17

  ب(ءوالغدد الصما
 2 2  ب(كيمياء حيوية الطيــــــور  37 2 2

للجلد والحافر والظلف  التركيب النسيجي والنسجو كيميائـي 18

  ب(واألضافـر
 2 2  ب(كيمياء حيوية األســـــماك  38 2 2

 2 2  ب(كيمياء حيوية الميكروبات  39 2 2  ب(هسـتولوجيا الطيـــــــور 19

 2 1  ب(كيمياء حيوية االشـعاعات  40 2 2  ب(ـــيالجهاز الدوري والمناعــ 20

 
 

 

 

 

 

 

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 عملي نظري عملي نظري

 0 وجيا  والميكولوجيا والفيرولوجيامادة البكتريولوجيا واالمينول مادة سلوكيات الحيوان ورعايته :

41 
سلوكيات ورعاية الحيوانات المجترة  مقررات 

 )ب(ـ الجمال ( األ نام ـ الماعز ـنوعية في الماشية ـ الجاموس 
2 3 

 2 1  ب(بكتريولوجيــــــــا   عام (  72

 3 2  ب(بكتريولوجيــــــــا   خاص  73

 2 1  ب(فيرولوجيــــــــا   عام (  74 3 2  ب(سلوكيات ورعاية الخيـــول  42

 3 2  ب(فيرولوجيــــــــا   خاص (  75 2 1  ب(الحيوانات المنزلية سلوكيات ورعاية  43

 2 2  ب(مناعــــــــــة   متقدم (  76 2 1  ب(سلوكيات ورعاية حيوانات التجارب  44

 2 1  ب(ـــــــــات   متقدم ( فطري 77 2 2  ب(البرية سلوكيات ورعاية الحيوانات  45

 2 2  ب(سلوكيات ورعاية الدواجــــن  46
 2 1  ب(ميكروبيولوجيـا األســــماك  78

 2 2  ب(ميكروبيولوجيا الطيور واألرانب  79

 2 1  ب(ميكروبيولوجيـا  الالفقريـات  80 2 1  ب(سلوكيات ورعاية األرانب   47

 2 2  ب(طرق تشخيص الميكروبيولوجيـا  81 2 1  ب( سلوكيات حيوان تجريبيـــة 48

 مـادة الطفيليــــات : مادة تغذية الحيوان والدواجن األسـماك وسوء التغذية :
 2 2  ب(الحشرات الطبية البيطريـــة  82 2 2  ب(أساسيات تغذية الحيوان  49

 2 2  ب(الديـــــــــدان  83 2 2  ب(مــواد علــــف  50

51 
  مقررات نوعية في : ية حيوانات المزرعة واألسماك تغذ

تغذية أبقار وجاموس ـ تغذية أ نام وماعز ـ تغذية جمال 

 0 ب(ـتغذية خيول ـ  تغذية أسماك ( 

 2 2  ب(األوليــــــــات  84 2 2

 2 2  ب(طفيليات الطيــــور  85 2 2  ب(تغذية الدواجن واألرانــــــب  52

 2 2  ب(طفيليات األســـماك  86 2 1  ب(البريـــــــة  تغذية الحيوانات 53

 2 1  ب(القواقع وأهميتها البيطريـــة  87 2 1  ب(تغذية حيوانات التجــــــارب  54

 2 1  ب(المناعة الطفيليـــــــة  88 2 1  ب(اضــافات أعـــــــــالف  55

 2 2  ب(ات االكلينيكــي علم الطفيلي 89 2 2  ب(تحليل مواد العلـــــــــف  56

 2 1  ب(طفيليات الحيوانات البريـة  90 2 2  ب(صحة األعالف ومصانع العلـــف  57

 2 2  ب(طفيليات بيطريــــــة  91 2 2 )ب(التغذية االكلينيكية وسـوء التغذيـة  58

 مادة الفارماكولوجيـــــا : مادة الباثولوجيا ـ  الباثولوجيا االكلينيكية :

 2 2   ب(فارماكولوجيا    عامة متقدم (  92 2 2  ب( باثولوجيا عامة وأورام   متقدم ( 59

 2 2  ب(والهرمونات الموضعية  يفارماكولوجيا الجهاز العصبي الالراد 93 2 2   ب(باثولوجيا األمراض الميكروبية والطفيلية للحيوان  60

 2 2  ب(ماكولوجيا الجهاز العصبي المركزي فار 94 2 1 )ب(باثولوجيا سوء التغذيــــــة  61

 2 2 فارماكولوجيا التخديــــــر  ب( 95 2 1  ب(باثولوجيا تلوث البيئـــــــة  62

 2 2  ب(فارماكولوجيــا األجهــــزة  96 2 1 )ب(باثولوجيا التناسليات  63

 2 2 غذائـي  ب(فارماكولوجيـا التمثيل ال 97 2 2  ب(باثولوجيا الدواجـــــــــن  64

 2 2  ب(هرمونات دوائيـــــــــة  98 2 1  ب(باثولوجيا األســـــــــماك  65

 2 1  ب(باثولوجيا تجريبيــــــــة  66
 2 2  ب(العالج الكيميائـــــــــي  99

 2 2  ب(باثولوجيا الســـــــــموم 67

 2 2  ب(باثولوجيا جراحيــــــــة  68
 2 1  ب(الـــــــدواء  ســـــمية  100

 2 2  ب(باثولوجيا اكلينيكية   متقدم (  69

 2 2  )ب(اختبار وظائف األعضاء وتوازن سـوائل الجســم والبول  70
 1 1  ب(تقييم بيولوجي للـــــــدواء   101

 2 1 )ب(تشخيص أمراض الدم وفحص النخاع  71
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 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات د الساعاتعد

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 عملي نظري عملي نظري

 : مادة األمراض المعديـــة 0مادة الرقابة الصحية علي األلبان ومنتجاتها

 2 1 ب()أمراض الماشية المعديــــة  128 2 2  ب(الرقابة الصحية علي األلبان ومنتجاتها  102

 2 2  ب(أمراض األ نام والماعز المعديـة  129 2 2  ب(ميكروبيولوجيا األلبان ومنتجاتها  103

 2 2  ب(أمراض الجمال المعديـــــة  130 2 2  ب(تكنولوجيا وحفظ األلبان ومنتجاتها  104

105 
، البيض  اتحليل أ ذية  مقررات نوعية في األلبان ومنتجاته

  ب(والزيوت( 
 2 2  ب(أمراض الخيول المعديــــة  131 2 2

 2 2  ب(أمراض الحيوانات المنزلية المعدية  132 2 1  ب(التسمم الغذائـــــــــي  106

107 
مقررات نوعية في   تلوث األلبان ـ اضطرابات إدرار الحليب ـ 

األمراض التي تنتقل عن طريق األلبان ومنتجاتها ـ صالحية 

  ب((  البيض والزيوت والدهون
1 1 

 2 1  ب(أمراض حيوانات التجارب المعديـة  133

 2 2  ب(أمراض الضرع والعجول المعدية  134

 2 2  ب(شئون صحية لمصانع األلبان  108
 1 1 )ب(أمراض الجاموس المعديــة  135

 1 1 )ب(أمراض الحيوانات المعدية البرية  136

 مادة الطب الشرعي : نتجاتها  ـ والمخلفات الحيوانيةمادة الرقابة الصحية علي اللحـوم وم

 2 2  ب(صحة حيوان الذبيح   109
 2 2  ب(الطب الشرعي واالجراءات البيطرية 137

 2 2  ب(صحة وادارة المجــازر  110

 2 2  ب(الرقابة الصحية علي اللحوم ومنتجاتها  111
 2 2  ب(السموم    العام (  138

 2 1  ب(لدواجن واألرانب فحص لحوم ا 112

تكنولوجيا أ ذية :   مقرر نوعي في تكنولوجيا اللحوم ـ تكنولوجيا  113

  ب(0الدواجن ـ تكنولوجيا  األسماك  ( 
1 2 

مقرر نوعي في :   العوامل المؤثرة ميكروبيولوجيا األ ذية  114 2 2  ب(السموم البيئيــة  139

ميكروبيولوجيا اللحوم ومنتجاتها ـ في األ ذية ـ في نمو الميكروبات 

  ب(ميكروبيولوجيا الطيور ومنتجاتها ( 

2 2 

والمخلفات الحيوانية ميكروبيولوجيا الوجبات الباردة  115

  ب(  متقدم ( 
1 1 

 2 2  ب(السموم من الوجهة الطبية الشرعية  140
 2 1  ب(ميكروبيولوجيا األسماك والقشريات ومنتجاتها  116

 2 1  ب(تحليل اللحوم واألسماك ومنتجاتها  117
 2 2  ب(التشخيص المعملي للسموم  141

 2 2  ب(اللحوم واألسماكشئون صحية لمصانع  118

 مادة الوالدة وأمراضها والتلقيح االصطناعي: : مادة األمراض الباطنـة

 142 2 2   ب(طب عام   متقــدم (  119
 مقررات نوعية في الحيوانات نثويأمراض الجهاز التناسلي األ

 2 2 المجترة ـ الفصيلة الخيلية ـ الحيوانات المنزلية (  ب( 

120 
جاموس ـ جمال أمراض الحيوانات المجترة   أبقار ـ 

  ب(ماعز (  ـ أ نام ـ 
3 3 143 

 أمراض الجهاز التناسلي الذكري واألمــراض
 التناسلية ) مقررات نوعية في الحيوانات المجترة

  ب(المنزلية ـ الوالدة وأمراضها في الحيوانات ( 
2 2 

 144 2 2  ب(أمراض الفصيلة الخيليـــة  121
الوالدة وأمراضها في الحيوانات   مقررات نوعية في حيوانات 

  ب(المزرعة ـ الحيوانات  المنزلية ( 
2 3 

 2 1 ب( التناسل والمناعـــــة  145 2 2  ب(أمراض الحيوانات المنزلية   122

 2 2  ب(التلقيح االصطناعي في المجترات  146 2 2 )ب(أمراض الحيوانات البريـــة  123

 2 2 )ب(التلقيح االصطناعي في الفصيلة الخيلية  147 2 2  ب(أمراض اضطرابات التمثيل الغذائي  124

 2 1  ب(منزلية الحيوانات الالتلقيح االصطناعي في  148 2 2  ب(أمراض النقص الغذائـــــي  125

 2 1 )ب(التلقيح االصطناعي في الطيور واألرانب 149 2 1  ب(األمراض الجلديــــــــة  126

 2 1  ب(زراعـة األجنـــــــة  150 2 2 )ب(أمراض حيوانات حديثة الوالدة  127
 

 

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 ــــــــــررالمقـــــــــــــــ م
 عدد الساعات عدد الساعات

 عملي نظري عملي نظري

 مادة االنتاج الحيواني : :مادة الجراحة البيطريـــة 

 ـ 2  )ب(تربية وتحسين حيوان   متقدم (  186 3 2  ب( جراحة عامـة   متقدم ( 151
 ـ 2  ب(قدم ( تربية وتحسين الدواجن   مت 187 3 2 )ب( جراحة خاصة   األعضاء ( 152
 2 2 )ب(  متقدم ( انتاج ماشية ـ جاموس  188 2 2 )ب(جراحة  العين واألنف واألذن والحنجرة  153
 2 2  ب(انتاج أ نام ومـــاعز   متقدم (  189 2 2  ب(جراحة الجهاز الهضمــــي  154
 2 2 )ب(جراحة القوائم وأمراض الحافر والظلف  155

 2 2  ب(متقدم (  انتاج دواجــــــن   190
 2 2 )ب(الجراحة التجريبــــــية  156
 1 1  ب(التخديــــــــــــر  157

 2 2  ب(انتاج أرانــــــب   متقدم (  191
 2 2 )ب(األشعــــــــــــة  158

 مادة االحصـــاء : مادة أمراض الدواجن واألرانب :

 2 2  ب(األمراض البكتيرية  للدواجــن  159
 ـ 2  ب( احصاء حيوي   متقدم ( 192

 2 2  ب(األمراض الفيروسية للدواجـــن  160

 2 2  ب(األمراض الفطرية دواجـــن  161

 2 1  ب(األمراض الطفيلية للدواجـــن  162 2 2  ب(تصميم تجـــــارب  193

 2 1  ب(أمراض النقص الغذائـــي  163
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 2 1 )ب(ة المهاجرة أمراض الطيور البري 164

 2 2 )ب(كمبيوتــــــــر  194
 2 2 )ب(أمراض األرانب    متقدم (  165

 2 2  ب(الوقاية في مجال الدواجن  166

 2 2  ب(المعملي ألمراض الدواجن التشخيص  167

 مادة االقتصاد وادارة المزارع : مادة صحة الحيوان والبيئة :
 ـ 2  ب(اقتصاديات مزارع االنتاج واأللبان  195 2 2  ب(مزرعة   متقدم ( صحة حيوانات ال 168

 ـ 2  ب(اقتصاديات مزارع الدواجــــن  196 2 2  ب(صحة الدواجن   متقدم (  169

 3 2  ب(الصحة البيئية والتلوث  170
 ـ 2  ب(اقتصاديات مزارع سمكيــــة  197

 2 2  ب(مكافحة األمراض الوبائيــة  171

 2 2  ب(مقاومة القوارض وناقالت األمراض  172
 ـ 2  ب(دراسـات جــــــــدوي  198

 2 2  ب(المبيدات الحشرية والصحة العامة  173

174 

صحة المساكن الحيوانية : مقررات نوعية في  مساكن 

الماشية ـ مساكن الدواجن ـ مساكن األرانب ـ مساكن 

  ب(التجارب (  الحيوانات المنزلية وحيوانات

 ـ 2  ب(ادارة حقـــــــــــول  199 2 2

 2 2  ب(المطهرات والتطهيــــر  175

 ـ 2  ب(اقتصاديات مزارع انتاج اللحـم  200
176 

   وبائيات (األمراض دراسة حدوث وانتشار 

  ب(مقررات نوعية في   وبائيات الحيوان ( 
 ـ 2

 اد البيطري :مادة اإلرش مادة األمراض المشتركة :

177 
األمراض المشتركة   متقدم ( مقررات نوعيـة في   األمراض 

  ب(( األمراض الطفيلية ـ األمراض الفيروسية البكتيرية والفطرية ـ 
2 2 

 2 1  ب(طرق ارشــــــــــاد  201

 2 2  ب(اعالم  وسائل االعالن واالعالم(  202

 2 2 )ب(تركة دور القوارض في نقل األمراض المش 178
 ـ 2  ب(علم االجتمـــــــــاع  203

 2 2 )ب(أنظمة صحية بيطريـــــة  204

 2 2  ب(دور الحيوانات البرية في نقل األمراض المشتركة  179
 ـ 2  ب(احصاء حيوي   دراسة جدوي (  205

 ـ 1 )ب(اقتصــــاد مـــــزارع  206

 : مادة أمراض األسماك ورعايتها مادة الوراثة والهندسة الوراثية :

 207 2 1  ب(وراثة كائنات دقيقـــة  180
وفطرية وفيروسية ( في  األمراض الميكروبية   بكتيرية

  ب( األحياء المائيـــــــــــــــــة
2 2 

 2 2  ب( األمراض الطفيلية في األحياء المائيـــــة 208 2 1  ب(هندســة وراثية   متقدم (  181

 209 ـ 1  ب(وراثة سيتولوجية  182
مقررات نوعية في األحياء المائيــة  ملوثات ـ اضافات 

 )ب(تفريخ ـ بيولوجيا ـ مزارع سـمكية ( عالئق عالجية ـ
2 1 

 210 ـ 2 )ب(وراثة عشائـــر   متقدم (  183
أسماك ـ   أسماك المياه العذبة استزراع ورعاية األحياء المائيـة

  ب(سماك الزينة ـ األسماك البرية( المالحة ـ أالمياه 
2 
 

1 
 

 ـ 2 )ب(الوراثة الفسيولوجيـــــة  184
 2 1  ب(التشخيص المعملي ألمراض األسمـــــاك  211

 2 1  ب(وراثة اشعاعية وكيميائيــة  185

 

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

 

 ـــــــــــــــــــــــررالمقــ م
 عدد الساعات عدد الساعات

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

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

 2 1 أمراض الجهاز التناسلي 2 1 طرق إرشاد

 - 2 فسيولوجيا التناسل 2 2 إعالم   وسائل اإلعالن واألعالم (

 2 1 ميكروبيولوجيا الجهاز التناسلي - 2 إحصاء حيوي وكمبيوتر دراسة جدوى (

 2 2 التلقيح االصطناعي 2 2 أنظمة صحية بيطرية

 1 1 لكيمياء حيوي التناس - 1 اقتصاد ومزارع 

 1 1 تشريح وهستولوجيا الجهاز التناسلي - 2 اع ـــعلم االجتم

 8 8 مجموع الساعات النظرية والعملية 6 10 مجموع الساعات النظرية والعملية
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 (Diploma of Fish Diseases) كاألسمادبلوم أمراض  -5 (Diploma of Laboratory Animals)دبلوم حيوانات التجارب -2

 2 1 باثولوجيا األسماك 2 2 ات التجاربرعاية حيوان

 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 باثولوجيا وباثولوجيا إكلينيكية 

 1 2 أمراض األسماك 2 1 تشريح وهستولوجيا 

 1 1 فسيولوجيا األسماك 2 1 تجريبيةجراحة 

 8 8 مجموع الساعات النظرية والعملية 9 7 مجموع الساعات النظرية والعملية

 (Diploma of veterinary Public Health) دبلوم الصحة العامة البيطرية -6 ( Diploma of Zoo Animals)  دبلوم الحيوانات والطيور البرية -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 مبيوترإحصاء حيوي وك 2 - جراحة وتوليد

 7 9 مجموع الساعات النظرية والعملية 8 8 مجموع الساعات النظرية والعملية

 

 

 

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
عدد 

 عدد الساعات الساعات
 المقـــــــــــــــــــــــــرر م

 عدد الساعات عدد الساعات

 عملي نظري عملي نظري

 (Diploma of Food Hygiene)  دبلوم مراقبة األ ذية -10 (Diploma of Reproduction) دبلوم التناسليات -7

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

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

 2 1 أل ذية ميكروبيولوجيا ا - 2 فسيولوجيا التناسل

 1 1 التحليل الكيميائي لأل ذية  2 1 تشريح وهستولوجيا الجهاز التناسلي

 2 1 تكنولوجيا وحفظ األ ذية  2 1 طفيليات وميكروبيولوجيا

 9 7 مجموع الساعات النظرية والعملية 9 7 مجموع 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
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 1 1 صحة الحيوان  2 1 طفيليات الطيور واألرانب 

 1 1 تربية وتحسين الحيوان  2 1 باثولوجيا الطيور واألرانب 

 2 1 تغذية الحيوان وسوء التغذية  2 1 ميكروبيولوجيا الطيور واألرانب

 2 1 إنتاج حيوانات المزرعة  1 2 صحة وتغذية الطيور واألرانب 

 9 7 مجموع الساعات النظرية والعملية

 - 2 فسيولوجيا التناسل 

 8 8 مجموع الساعات النظرية والعملية

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

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

 1 1 رعاية وتغذية الحيوانات  المنزلية وطيور الزينة 2 2 باثولوجيا عامة 

 2 1 أمراض طيور الزينة  1 1 ميكروبيولوجيا إكلينيكية

 2 1 جراحة 1 1 يليات إكلينيكية طف

 1 1 توليد 2 1 كيمياء حيوي 

 8 8 مجموع الساعات النظرية والعملية
 1 1 فارماكولوجيا إكلينيكية

 9 7 مجموع الساعات النظرية والعملية

 

 

 

 

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
عدد 

 عدد الساعات الساعات
 رالمقـــــــــــــــــــــــــر م

 عدد الساعات عدد الساعات

 عملي نظري عملي نظري

 (Diploma of Animal Byproducts)  دبلوم المخلفات الحيوانية -16  (Diploma of Farmstock Diseases)دبلوم أمراض حيوانات المزرعة  -13

 3 2 الرقابة الصحية على اللحوم  2 2 أمراض باطنة 

 2 2 حيوانيةالمخلفات ال 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 المجازر 1 1 طفيليات خاصة 

 1 1 جراحة خاصة 

 9 7 مجموع الساعات النظرية والعملية
 8 8 مجموع الساعات النظرية والعملية

 (Diploma of Environmental Pollution) دبلوم تلوث البيئة -17 (Diploma of Veterinary Pharmacology)دوية والمستحضرات الطبية دبلوم األ -14
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 3 2 صحة بيئية و وبائيات 2 2 فارماكولوجيا بيطرية

 2 1 طفيليات عامة 1 1 كيمياء صيدلية

 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 مجموع الساعات النظرية والعملية 8 8 مجموع الساعات النظرية والعملية

 (Diploma of Applied Parastology) طبيقيدبلوم الطفيليات الت -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 باثولوجيا جراحية

 8 8 مجموع الساعات النظرية والعملية
 1 1 يةمناعة طفيل

 9 7 مجموع الساعات النظرية والعملية

 

 

 

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 المقـــــــــــــــــــــــــرر م
 عدد الساعات عدد الساعات

 عملي نظري عملي نظري
 (Diploma of Animal Microbiology) دبلوم ميكروبيولوجيا الحيوان -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 الكيمياء الحيوية االكلينيكيــــــة

 8 8 مجموع الساعات النظرية والعملية

 لطب الشرعي والسموم البيطريةم ادبلو -20

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

 2 1 كيمياء حيوي الميكروبــــــــات 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 مجموع الساعات النظرية والعملية 9 7 مجموع الساعات النظرية والعملية  

 

                    

                           ***************** 
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 شروط القيد والتسجيل
 دبلومات الدراسات العلياملاجستري والدكتوراه ، ولدرجتي ا

 ةــــطلوبــــــــــــــــــواألوراق واملستندات املوالطالب الوافدين 
 

 أوال : درجة الماجستير
 

 

 يشرتط يف قيد الطالب لدرجة املاجستري يف العلوم الطبية البيطرية : 

بية البيطرية من إحدى الجامعات  أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في العلوم الط -أ

المصرية ، أو حاصال على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة 

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

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

تقدير   جيد ( في الدرجة الجامعية األولي بشرط اجتياز الطالب امتحانات المقررات علي 

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

  0وذلك مقابل الرسوم الدراسية المقررة للطالب الوافدين 

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

العليا في أحد فروع التخصص بتقدير عنام جيند  اتأو أن يكون حاصال على دبلوم الدراس -ب

وتقدير جيد جدا في مادة التخصص على األقل على أن تكون من منواد الندبلوم التني سنبق 

سننناعات نظرينننة وعملينننة   3أن درسنننها  الطالنننب والتننني ال تقنننل سننناعاتها الدراسنننية عنننن 

 0أسبوعيا

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

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

  مصو ات تشكيل لجنة الحكم والمناقشة 

 " 30/5/2010( بتاريخ 1053" فقرة مضافة بالقرار الوزاري رقم )

مدة القيد للحصول علنى درجنة الماجسنتير فني العلنوم الطبينة البيطرينة سننتان ميالديتنان   د ـ 

 ة ـــة التمهيديــعلى األقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على التسجيل منها سنة للدراس
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 أكثنرإعداد الرسالة  وال يجوز أن يبقى الطالب مقيدا لهذه الدرجنة ة إلجراء البحث وـوسن      

ن أربع سنوات ولمجلنس الكلينة مند المندة لفتنرة أخنرى ال تتجناوز عنامين آخنرين وذلنك م

أو المشننرفين وموافقننة مجلننس القسننم ولجنننة الدراسننات العليننا  رفـبننناء علننى طلننب المشنن

 0 سنوات 6بالكلية على ذلك بحيث ال تتجاوز مدة الدراسة 

 البيطرية : يشرتط يف الطالب لنيل درجة املاجستري يف العلوم الطبية*  
  

أن يتابع لمدة السنة الدراسية التمهيدية التي يقررها مجلس الكلية بناء على اقتراح  .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 بحث بمعدل   -2

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

 ساعة 12-10ساعدة وذلك في حـدود تستدعيها طبيعة البحث من المواد الم

 نظرية وعملية أسبوعيا

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

يكون امتحان الطالب في جميع المقررات في كل مرة يتقدم االمتحان مرتين في العام و

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

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

ب في اإلحصاء فقط مرات االمتحان السنوي    أي أربع مرات ( ويكون للطالب الراس

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

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

 0جميع المقررات دراسة وامتحانا

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

 0الرسالة      
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 ثانيا : درجة الدكتوراه
 
 يشرتط يف القيد لدرجة دكتوراه الفلسفة يف العلوم الطبية البيطرية :    

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

معادلة لها من معهد علمي   ةــأو على درج التي ير ب القيد فيها من إحدى الجامعات المصرية

  0آخر معترف به من الجامعة

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

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

ا رأى مجلس الكلية اإلبقاء على التسجيل  لمدة أخرى بحيث ال تتجاوز من خمس سنوات إال إذ

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

 8مراعاة أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بحيث ال تتجاوز الدراسة الكلية 

 .سنوات

 ة :ــدكتوراه الفلسفة يف العلوم الطبية البيطرييشرتط يف الطالب لنيل درجة 

أن يتابع لمدة سنة ميالدية كاملنة الدراسنة التكميلينة التني تقررهنا لجننة الدراسنات العلينا  -أ

ومجلس الكلية بناء على اقتراح مجالس األقسنام المختصنة علنى أن تشنمل هنذه الدراسنة 

  مقننررات لننم   المبينننة اسننات العليننا مقننررات مسنناعدة مننـن مقننررات الدر 5:3عنندد مننن 

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

نظريننة وعمليننة أسننبوعيا  وال يحننق للطالننب التقنندم ألول امتحننان إال بعنند اسننتيفاء نسننبة 

 0الحضور المقرر لكل مقرر دراسي على حدة

لشنفوي  والعملني فني مقنررات الدراسنة أن يؤدى الطالب بنجناح االمتحنان التحرينري وا     -ب

 ، التقننديراتالتكميليننة المكلننف بهننا قبننل تقديمننه الرسننالة ويقنندر نجنناح الطالننب فيهننا  بأحنند 

ويعقنند االمتحننان مننرتين فنني العننام ويكننون امتحانننه فنني المقننررات التنني رسننب فيهننا فنني 

 ، لس الكلينةالمواعيد التي يحددها  مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مج

   أربننع مننرات ( وتكننون فرصننة التقنندم لالمتحننان ضننعف عنندد مننرات االمتحننان السنننوي

ويكننون للطالننب الراسننب فنني اإلحصنناء فقننط فرصننة خامسننة وأخيننرة ويحننرم الطالننب مننن  

وفنى حالنة امتحاننه  %75وره تقل  عن ــــــــدخول امتحان أي مقرر إذا كانت نسبة حض
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ً المقررات التي حرم منه ـيديع وال يستلزم رسوب الطالب أو حرمانه فني  ا دراسة وامتحانا

 0إعادة امتحانه في جميع المقررات الدراسية أكثرمقرر أو 

 

 

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

ء على طلب األقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على تسجيله ولمجلس الكلية بنا

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

 .به من الجامعة

 

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

تذة ألسايقرر قبولها لجنة من جميع األساتذة وا  تخصصهأبحاث رسالته  ومجال مادة 

 .المساعدين للمادة بالقسم

 

 

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

 : الشـــــروط اآلتيــــــــــة رسالته عالنية وان يكون مستوفيا 

 0ةــــاجتياز جميع امتحانات المقررات الدراسية التكميلي -1

 0ا  ـــــــــــــــــــــــــــــلتي يقدمهقبول الحلقة الدراسية ا  -2

 للنشر بتاريخ نشر بحث واحد علي األقل من رسالته ويقدم منشورا أو مقبوال  ـ 3

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

 ضمن مصو ات تشكيل لجنة الحكم والمناقشة     

  

الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية مادة لتخصص وعنوان  اهدكتوريبين في شهادة ذ ـ 

 0الرسالة
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 آلية تلقى الشكاوى والتظلمات 
 لطالب الدراسات العليا 

******* 
 ة .ـد الكليــ يتقدم طالب الدراسات العليا بطلب التظلم أو الشكوى للسيد ا.د/ عمي1

أو الشنكوى للسنيد ا.د/ وكينل الكلينة للدراسنات العلينا  ـن يقنوم السنيد ا.د/ عميند الكلينة بتوجينه النتظلم2

 والبحوث والعالقات الثقافية للدراسة واإلفادة .

 أوـنن يقننوم السننيد ا.د/ وكيننل الكليننة للدراسننات العليننا والبحننوث والعالقننات الثقافيننة بتوجيننه الننتظلم 3

...  -شنئون خنريجين  –لينا إدارة الدراسنات الع –المعنية داخل الكلية   كنتنرول  الجهة ىال   الشكوى 

 الخ ( .

 الجهنةوالنرد منن  اإلفنادةـ يتلقى السيد ا.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية 4

 المعنية بإعداد دراسة أسباب الشكوى أو التظلم وإبداء الرأي .

 أسبنـاببنالوقوف علنى  لثقافينةـ يقوم السيد ا.د/  وكيل الكلية للدراسنات العلينا والبحنوث والعالقنات ا5

 التظلم والعمل على حلها بما يتفق مع النظم واللوائح المنظمة لشئون الدراسات العليا  أوالشكوى 

 بالكلية و الجامعة وقانون تنظيم الجامعات .     

 ليةتفصنيمنذكرة  بإعندادـ يقوم السيد ا.د/ وكيل الكلية للدراسات العلينا والبحنوث والعالقنات الثقافينة 6

الننتظلم والطننرق التننى اتخننذت  أوالشننكوى  أسننبابللعننرض علننى السننيد ا.د/ عمينند الكليننة موضننحا  فيهننا 

 التظلم . أوالشكوى  أسباب إلزالة

يقننوم السننيد ا.د/ عمينند الكليننة ـ بالتصننديق علننى إزالننة أسننباب الشننكوى أو الننتظلم بننالتفويض أو  ـنن7

  نية   إذا لزم األمر ( . العرض على مجلس الكلية مع اتخاذ اإلجراءات القانو

ساعة على األكثنر منن تناريخ التقندم بنالتظلم  72ـ تتخذ هذه اإلجراءات ويبلغ الطالب بالنتيجة خالل 8

 أو الشكوى.
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 امـــــــأحك
 مشتركة لدرجتي الماجستير والدكتوراه

 

 . تقدم طلبات القيد خالل شهري مارس وسبتمبر من كل عام 

 لقيد لعميد الكلية الذي يحيله إلى مجلس القسم المختص لتحديد يتقدم الطالب بطلب ا

 موضوع البحث وبرنامج الدراسة ثم يعرض األمر بعد استيفاء جميع األوراق على 

 مجلس الكلية إلقراره .لجنة الدراسات العليا  و 

  يحدد عنوان الرسالة قبل تقديمها بشهرين على األقل ويجوز للجنة الحكم والمناقشة

 ء تعديل على عنوان الرسالة  دون اإلخالل بموضوع البحث .إجرا

 نلمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لفترة معينة إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه م                               

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

 ى الحاالت اآلتية  :يسقط قيد الطالب  في إحد 

 0إذا كان تقرير المشرف عنة  ير مرضى خالل فترة القيد  

 0إذا انقضت المدة المقررة ولم يقدم رسالته 

 0إذا رفضت لجنة الحكم والمناقشة الرسالة مرتين متتاليتين 

 

                                                   *     *     * 
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 دبلومات الدراسات العلياثالثا : 
 

يشرتط يف قيد الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا املشار إليها 
 سابقا:

 
دى ـــعلى درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية من إح أن يكون حاصالً  -

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

 الجامعة. 

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

 الدراسة واالمتحانات: القيد و

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

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

 من سنتين .  أكثر ومالطالب مقيد بالدبل

  تعقد امتحانات دبلومات الدراسات العليا مرتين في العام ويكون امتحان الطالب

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

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

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

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

 ً  . المقررات التي حرم منها دراسة وامتحانا
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  نظام إعداد وتقديمنظام إعداد وتقديم
  ههرسائل الماجستير والدكتورارسائل الماجستير والدكتورا

 ورةورةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة المنصامعة المنصبجبج
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 أوال : شروط اإلعداد والتقديم
 كتوراه بكليات جامعة المنصورة يراعى في إعداد وتقديم رسائل الماجستير والد

 0القواعد الواردة في هذه الالئحة

 م ـــيكون طالب الدراسات العليا هو المسئول عن التقيد بقواعد إعداد وتقدي         

ً  الالئحةالرسالة الواردة بهذه   . الرئيسيلتوجيهات المشرف  طبقا

   بتقديم  الرسالةعلى  قشةوالمنايلتزم طالب الدراسات العليا عند تشكيل لجنة الحكم

 : التاليعدد من نسخ الرسائل على النحو 

 

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

ً  ةـــــالكليد ــــلدراسات العليا والبحوث وعمي الكلية بمذكرة تشكيل لجنة الحكم مرفقا

 . والمناقشة

 

ومنح المناقشةوبعد انتهاء  والمناقشـةم ـلجنة الحك أعضاء السادةمن النسخ بعدد  ددع -2     

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

 :  التالي

 نسختين لإليداع بمكتبة الرسائل العلمية بالكلية  -ا                 

 للمكتبة المركزية بالجامعة   CDمن الرسالة +  نسخه -ب               

  ةسكندرية األنسخه لمكتب - ج               

 

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

 

 ً  اء مجلس واحد للرسالة باللغة العربية للعرض على أعض ــ على الباحث أن يقدم للكلية ملخصا

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

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

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

 فيوترقم الصفحات  الجانب االيمنسم من  3.5سم من كل جانب ،  2.5ك هام  ويتر

بها سواء  الواردةبيان من البيانات   يتم تعديل اى  أن زوال يجو أسفلمن  الصفحةوسط 

 أخطاء أيةعن  كاملةث مسئوال مسئوليه ـــــباليد ويعتبر الباح بالكتابة أوبالكشط 

 .قدمه الم الرسالة فيلغويه  أومطبعيه 

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

 سم ( . 22/28

 

 ثالثا : شكـــــل الرسالــــــة 

 بننيمشنمع الف ــــنـ نامق وجسنم الغ بننيتجليد بكعنب جلند  الرسالةيجب أن يكون تجليد  -

 ق ـاخضر  ام مشمع وبكعب جلد اخضر  امق وجسم الغالف امق لرسائل الدكتوراه 

وت ــــننـمصننقول مننن البنداك الف ورقـننـلرسننائل الماجسننتير ويجننوز لكننل كليننه إعننداد  

ويحنندد لكننل كليننه لننون ورق  صننفحة العنننوان ويغلننف فننوق التجلينند تكتننب عليننه بيانننات

 . ذلك أمكنمستقل كلما 

 يكتب باللون الذهبي على كعب الرسالة الجلد البيانات االتيه :  -

  المنصورةجامعة  

 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000لية : ك

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000قسم :  

  دكتوراه (  –رسالة   ماجستير 

 00000000000000000000000000000000000000000000 اسم الباحــــــث : 

    000000000000000000000000000000000000000000000السنة الميالدية : 
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 الي : ــــــــ يكتب على صفحة عنوان الرسالة البيانات التالية من أعلى إلى أسفل بالترتيب الت 

  الجامعةشعار  

 00000000000000000000000000000000000000000:  ةـــــــالكلياسم          

 00000000000000000000000000000000000000000 : الرسالةعنوان         

 00000000000000000000000000000000بحث مقدم من الطالب :         

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

 000000000000000000000000000000000000للحصول على درجة :        

 000000000000000000000000000000000000:  يـــعالجامالعـــــــام        

  اإلنجليزيةغه اللأخرى ب و  غه العربيةلبال وجه  . 

 ( 1تخصص صفحة للمشرفين ومساعديهم وفقا لنموج رقم    -1

 ( 2وفقا لنموذج رقم   والمناقشةلجنة الحكم  ألعضاءتخصص صفحة  -2

 اتـننـا وأرقننام الصفحـتعند قائمننة للمحتويننات ويبننين فيهننا فصنول الرسننالة وموضننوعاته -3

المقابلة لها ، كما تعد قائمنه لألشنكال وقائمنه للجنداول عنند االقتضناء يبنين فني األولنى 

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

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

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

م ـة فيمكن ان ترتب ترتيباً ابجدياً أو ترقـوث المرجعيـف وفى حالة البحــاسم المؤلأو

 سلسالً من بدايتها حتى نهايتها ويكتب في البحوث المرجعية عنوان البحث .مترتيباً 

ً يت -6 ث ــــــــالباحإليها  ضمن أهم النتائج التي توصليجب ان تتضمن الرسالة ملخصا

طبقاً  اإلنجليزيةباللغة  و والتوصيات التي يقترحها على ان يكون ذلك باللغة العربية

 للوائح الداخلية للكليات . 

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

 . 1/10/2003ة والحكم إعتباراً من ـــــالمناقش
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 : (1منوذج رقم ) **

 صفحة السادة المشرفين ومساعديهم 

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000عنوان الرسالة : 

 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000اسم الباحـــــث : 

 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000إشـــــــــــراف : 

 

 التوقيــــــــع الوظيفــــــــــــة االســـــــــــــــــــــــــــم م

1    

2    

3    

4    
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.000000000000000000000000000000000000                                                   00000000000000000000000000000000000                                                                                                                 00000000000000000000000000000000000 
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 :  (2منوذج رقم )** 

 صفحة السادة أعضاء لجنة الحكم والمناقشة 

 

    0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 عنوان الرسالة :

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000اسم الباحـــــث : 

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000إشـــــــــــراف : 
 

 الوظيفـــــــة االســـــــــــــــــــــــــــــــم م

1   

2   

3   

4   
 

 لجنة الحكم و المناقشة :

 

 الوظيفـــــــة االســـــــــــــــــــــــــــــــم م

1   

2   

3   

4   

 

 عميد الكليـة                             وكيل الكلية للدراسات العليا    رئيس القســم          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
.000000000000000000000000000000000000                                                            00000000000000000000000000000000000                                                                                          000000000000000000000000000000000000 
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 افدينالطالب الو : رابعا

 :تنظيم قواعد وإجراءات تنسيق قبول الطالب الوافدين 

  0( ماجستير ـ دكتوراهدبلوم ـ  ات العليا  ــتقدم أوراق الطالب الرا بين في التسجيل بالدراس -أ

 شهرهذه األوراق للوزارة هو نهاية تقدم األوراق في موعد مبكر حيث أن آخر موعد لورود  -ب

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

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

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

حيث ال يجوز قبول أي من الطالب الوافدين  بالكلية إال من خالل الوزارة وذلك التخــــــــــاذ 

 ين لشروط القبول وتحقيقاإجراءات الحصول على الموافقة النهائية ضمانا الستيفاء المرشح

   0لمبدأ تكافؤ الفرص وحرصا على مصلحة الطالب وانتظام العملية التعليمية

 

  ملزيد من املعلومات ميكنك الدخول على موقع الكلية وعلى شبكة االنرتنت اخلاصة جبامعة املنصورة لالطالع على كافة
 تب الوافدين جبامعة املنصورة.التفاصيل واستمارات التسجيل اخلاصة بالطالب الوافدين ومك
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 تقديرات النجاح للمقررات التي يتم تدريسهازمن االمتحان ، و
 اــلدرجتي املاجستري والدكتوراه ، ودبلومات الدراسات العلي

 
 ) أ ( زمن االمتحان 

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

 ظرية  والعملية األسبوعية ثالث ساعات فأكثر وساعتين ألقل من ذلك .الن

 

 وزيع الدرجات و تقديرات النجاح ) ب ( ت
 ةـــــننـالدرجننة العظمننى بمائننة درجننة لكننل مقننرر تكننون سنناعاته الدراسننية النظري رتقنند   -1

هننذه  والعمليننة األسننبوعية ثننالث سنناعات فننأكثر وخمسننون درجننة ألقننل مننن ذلننك، وتننوزع

العملينننة  اراتـنننـلالختب %50لالمتحنننان التحرينننري النهنننائي ،  %50رجات بمعننندل الننند

 والشفوية

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

 

 النســــــــــبة التقديــــــــــر

 من مجموع الدرجات فأكثر %90 ممتـاز

 من مجموع الدرجات فأكثر %80 جيد جدا

 ن مجموع الدرجاتم فأكثر %70 جيد

 من مجموع الدرجات فأكثر %60 مقبول

 
 ويكون رسوب الطالب بأحد التقديرين اآلتيين : -8

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

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

 أوال : الطالب املصريني

طوال مصاريف سنويه ( 2957سنه  ثم بعد ذلك    جنيه أول (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 ــــــــوتسدد الرسوم السابق اإلشارة إليها سنوي  *

 ثانيا : الطالب الوافدين

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

  0سنوية

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

  0يةسنو

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

 0سنوية
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 مع ارق االمنيات بالنجاح والتوفيق

 

 االعداد
 

 ا/ رضوى صالح مصطفى عبد اللطيف

 
 رئيس قسم الدراسات العليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


