كلية الطب البيطري
برامج ومقررات الدرسات العليا
ً
أوال :الربامج -:
كود المقرر

دبموم/

إسم البرنامج بالمغة العربية

ماجستير/

إسم البرنامج بالمغة اإلنجميزية

دكتوراه
التشريح واالجنو

Anatomy and Embryology

اليستولوجيا

Histology

الفسيولوجيا

Physiology

الكيمياء الحيويو والكيمياء االكمينيكيو
سموكيات الحيوان والدواجن ورعايتيا
تغذيو الحيوان والدواجن واالسماك وامراض سوء التغذيو
الباثولوجيا
البكتريولوجيا والمناعو والفطريات
الطفيميات
الفارماكولوجيا
الرقابو الصحيو عمي االلبان ومنتجاتيا
الرقابو الصحيو عمي لحوم والدواجن واالسماك ومنتجاتيا
ومخمفات الذبائح الحيوانيو

Biochemistry and clinical chemistry
behaviors and management of animals and
Animal nutrition, poultry, fish, and malnutrition
Pathology
Bacteriology , immunology and fungal diseases
Parasites
Pharmacology
Health surveillance for dairy products
Control of meat, poultry, fish and fish products and
remnants of animal carcasses

االمراض الباطنو

Internal Medicine

االمراض المعديو

Infectious Diseases

الطب الشرعي والسموم واالجراءت البيطريو
الوالده وامراض التناسل والتمقيح االصطناعي
الجراحو البيطريو
امراض الطيور واالرانب
صحو الحيوان والدواجن والبيئو
المراض المشتركو
الوراثو واليندسو الوراثيو
االنتاج الحيوان والدواجن

Forensic Medicine and Toxicology and veterinary
measures are
Theriogenology and diseases of reproduction and
artificial insemination
Veterinary surgery
Disease of birds and rabbits
Animal and Poultry Health and Environment
Zoonosis
Genetics and Genetic Engineering
Animal and Poultry Production

االقتصاد واداره مزارع

Economics and Management of Farms

الباثولوجيا االكمينيكيو

Clinical Pathology

Virology

الفيرولوجيا
امراض االسماك ورعايتيا

Fish diseases and Management

----*---*---*---

ً
ثانيـــــا :املقـــــررات-:
مقررات برنامج  :ماجستير /دكتوراه في التشريح واألجنة
كود القرر

إجباري/

إسم المقرر بالمغة العربية

Program name

التشريح التطبيقي والسطحي

Applied and superficial anatomy

إختياري

عمم العظام والمفاصل

Anatomy of the bones and joints

إختياري

الجياز اليضمي المقارن

Comparative anatomy of the digestive
system

إختياري

إختياري

Comparative anatomy of the urogenital
الجياز البولي التناسمي المقارن

system

Respiratory and lymphatic system and

إختياري

comparative heart
الجياز التنفسي والدوري والميمفاوي

Comparative anatomy of the respiratory,

والقمب المقارن

circulatory and lymphatics

الجياز العصبي والغدد الصماء

إختياري

Comparative anatomy of the nervous
system and endocrine glands and the

إختياري

عمم األجنة العام والخاص

Embryology-General and Special

إختياري

تشريح الطيور

Poultry Anatomy

إختياري

والحواس الخاصة المقارن

senses

متطمب
سابق

مقررات برنامج  :ماجستير /دكتوراه في الهستولوجيا
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية

Program name

عمم الخمية وكيمياء الخمية والتقنية

Cell Biology and chemistry of the cell and

اليستولوجية وعمم األنسجة العام

technical histological and General

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

إختياري

Histology
التركيب النسيجي والنسجوكيميائي

Histology and histochemistry of the

لمجياز التنفسي والميمفاوي والدوري

respiratory system and the lymphatic

والقمب والدم.

system and the league and the heart and

إختياري

blood.
التركيب النسيجي والنسجوكيميائي

Histology and histochemistry of the

لمجياز اليضمي.

digestive system.

التركيب النسيجي والنسجوكيميائي

Histology and histochemistry of the

إختياري

التركيب النسيجي والنسجوكيميائي

Histology and Alencjokemiaii of the

إختياري

لمجياز العصبي والغدد الصماء

nervous system, endocrine, special

والحواس الخاصة.

senses.

التركيب النسيجي والنسجوكيميائي

Histology and histochemistry of the skin

لمجمد والحافر والظمف واألظافر.

and the clovenhoof and nails.

ىستولوجيا الطيور.

Poultry histology

إختياري

ىستولوجيا األسماك.

Fish Histology

إختياري

لمجياز البولي التناسمي.

urogenital system.

إختياري

إختياري

مقررات برنامج  :ماجستير /دكتوراه في الهستولوجيا
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية

Program name

عمم الخمية وكيمياء الخمية والتقنية

Cell Biology and chemistry of the cell and

اليستولوجية وعمم األنسجة العام

technical histological and General

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

إختياري

Histology
التركيب النسيجي والنسجوكيميائي

Histology and histochemistry of the

لمجياز التنفسي والميمفاوي والدوري

respiratory system and the lymphatic

والقمب والدم.

system and the league and the heart and

إختياري

blood.
التركيب النسيجي والنسجوكيميائي

Histology and histochemistry of the

لمجياز اليضمي.

digestive system.

التركيب النسيجي والنسجوكيميائي

Histology and histochemistry of the

إختياري

التركيب النسيجي والنسجوكيميائي

Histology and Alencjokemiaii of the

إختياري

لمجياز العصبي والغدد الصماء

nervous system, endocrine, special

والحواس الخاصة.

senses.

التركيب النسيجي والنسجوكيميائي

Histology and histochemistry of the skin

لمجمد والحافر والظمف واألظافر.

and the clovenhoof and nails.

ىستولوجيا الطيور.

Poultry histology

إختياري

ىستولوجيا األسماك.

Fish Histology

إختياري

لمجياز البولي التناسمي.

urogenital system.

إختياري

إختياري

مقررات برنامج  :ماجستير /دكتوراه في الهستولوجيا
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية
فسيولوجيا الدم والمناعة
فسيولوجيا الجياز اليضمي والطاقة.

Program name
Physiology of blood and immune
Physiology of the digestive system and
energy.

فسيولوجيا التناسل وانتاج المبن.

Physiology of reproduction and milk
production.

فسيولوجيا الغدد الصماء والنمو

Physiology of endocrine and growth

فسيولوجيا األعصاب والحواس

Physiology of the nerves and senses and

والعضالت.
فسيولوجيا الجياز الدوري والتنفس
والبولي

muscles.
Physiology of the circulatory respiratory
and urinary system

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

إختياري
إختياري
إختياري
إختياري
إختياري
إختياري

فسيولوجيا الدواجن

Physiology of poultry

إختياري

فسيولوجيا األسماك

Fish Physiology

إختياري

مقررات برنامج  :ماجستير /دكتوراه في الكيمياء الحيوية
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية
الكيمياء الحيوية عام وكيمياء التغذية

Program name
General Biochemistry and Chemistry of
Nutrition

الكيمياء الحيوية االكمينيكية
الكيمياء الحيوية لمتمثيل الغذائي
الكيمياء الحيوية لمسوائل البيولوجية
واألنسجة

Biochemistry of metabolism

إختياري

Biochemistry of biological fluids and
tissues

الكيمياء الحيوية لميرمونات والتناسل

Biochemistry of hormones and
reproduction

الكيمياء الحيوية لمدىون
والفسفوليبيدات دراسات متقدمة)

إختياري

Clinical Biochemistry

الكيمياء الحيوية لإلنزيمات والمعادن

واإلشعاعات (دراسات متقدمة)

إختياري

سابق

إختياري

Biochemistry of enzymes and minerals

الكيمياء الحيوية لمبروتينات والمناعة

إجباري/

متطمب

Biochemistry of proteins and the immune
)and radiation (Advanced Studies
Biochemistry of lipids, phospholipids
)(Advanced Studies

إختياري
إختياري
إختياري
إختياري
إختياري

مقررات برنامج  :دبموم التناسل والعقـــم
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية
أمراض الجياز التناسمي والتوليد
باثولوجيا الجياز التناسمي
فسيولوجيا التناسل والرضاعة
تشريح وىستولوجيا الجياز
طفيميات ومناعة التناسل

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

Reproductive tract infections and obstetric

إجباري

Pathology of the reproductive system

إجباري

Physiology of reproduction and lactation

إجباري

Anatomy and histology of reproductive tract

إجباري

Parasites, immunity and reproduction

إجباري

مقررات برنامج  :دبموم صحة الحيوان
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية
صحة الحيوان

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

Animal Hygiene

إجباري

nutrition

إجباري

microbiology

إجباري

Internal and infectious diseases

إجباري

طفيميات ع ـ ـ ـ ـ ــام

parasitology

إجباري

أمراض مشتركـة

zoonotic diseases

إجباري

تغذي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ميكروبيولوجيا عام
أمراض معديـة وأمراض باطنة

مقررات برنامج  :دبموم الجراحة البيطريــة
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

جراحة عامة وتخدير

 Surgery and Anesthesiaإجباري

جراحة خاصة وأشعة

 Private surgery and X-rayإجباري

باثولوجيا عام ـ ــة

 pathologyإجباري

تشريح تطبيق ـ ـ ــي

 anatomyإجباري

مقررات برنامج  :دبموم مراقبة االغذيـــــــة
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية

Program name

الرقابة الصحية عمي االلبان والزيوت

Health control of dairy, oils and fats, eggs

والدىون والبيض ومنتجاتيا
الرقابة الصحية عمي المحوم والدواجن
واالسماك ومنتجاتيا
كيمياء التغذية والكيمياء التحميمية
ميكروبيولوجيا االغذيـ ـ ـ ــة

and their product
Health control on meat, poultry, fish and
fish products

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

إجباري
إجباري

Nutrition chemistry and analytical chemistry

إجباري

Food Microbiology

إجباري

مقررات برنامج  :دبموم طب الحيوان العام
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية
أم ارض باطنة ( مقرر عام )
تدريبات أكمينيكية
فارماكولوجيا
أمراض معديـ ـ ـ ــة
تغذي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

Internal medicine

إجباري

Clinical training

إجباري

pharmacology

إجباري

Infectious diseases

إجباري

nutrition

إجباري

مقررات برنامج  :دبموم المشاكل الصحية لالنتاج المكثف لمدواجن
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

صحة وتصميم مساكن الدواجن

Health and poultry housing design

إجباري

المشاكل الصحية لممفرخات

Health problems of the hatcheries

إجباري

أدوية ولقاحات الدواجن

Medicines, vaccines, poultry

إجباري

رعاية وسموكيات الدواجن

Care and behavior of poultry

إجباري

Poultry nutrition

إجباري

Diseases intensive production of poultry

إجباري

تغذية الدواجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
أمراض االنتاج المكثف لمدواجن

مقررات برنامج  :دبموم التشخيص المعممي واالكمينيكي
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية
تشخيصات معممية دموية
تشخيصات معممية كيميائية
تشخيصات معممية بكتيرية
وسيرولوجية
تشخيصات معممية طفيمية وفطرية
تشخيصات معممية باثولوجية

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

Diagnostics laboratory blood

إجباري

Chemical Laboratory Diagnostics

إجباري

Diagnostics laboratory bacterial and
serological

إجباري

Diagnostics Laboratory parasitic and fungal

إجباري

Pathological Laboratory Diagnostics

إجباري

مقررات برنامج  :دبموم االمراض المعديـــة
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

أمراض معدية

Infectious diseases

إجباري

أمراض باطنـ ــة

Internal medicine

إجباري

Clinical microbiology and immunity

إجباري

pathology

إجباري

Animal health

إجباري

ميكربيولوجيا اكمينيكية ومناعة
اثولوجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
صح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

مقررات برنامج  :دبموم الباثولوجيـــــا
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

باثولوجيا عامـ ـ ـ ــة

pathology

إجباري

باثولوجيا االجيزة

Systemic pathology

إجباري

باثولوجيا خاص ـ ــة

Special pathology

إجباري

microbiology

إجباري

Infectious diseases

إجباري

Animal histology

إجباري

ميكربيولوجيـ ـ ـ ـ ــا
أمراض معدي ـ ـ ـ ــة
ىستولوجيا الحيـ ـوان

مقررات برنامج  :دبموم الباثولوجيـــــا
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

باثولوجيا عامـ ـ ـ ــة

pathology

إجباري

باثولوجيا االجيزة

Systemic pathology

إجباري

باثولوجيا خاص ـ ــة

Special pathology

إجباري

microbiology

إجباري

Infectious diseases

إجباري

Animal histology

إجباري

ميكربيولوجيـ ـ ـ ـ ــا
أمراض معدي ـ ـ ـ ــة
ىستولوجيا الحيـ ـوان

مقررات برنامج  :دبموم الكيمياء الحيويـــة االكمينيكية
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

كيمياء حيويـة عام

General bio chemistry

إجباري

كيمياء حيوية اكمينيكية

Clinical bio chemistry

إجباري

physiology

إجباري

Clinical pathology

إجباري

histology

إجباري

فسيولوجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
باثولوجيا اكمينيكية
ىستولوجي ـ ـ ــا

مقررات برنامج  :دبموم الرعاية الصحية وتربية الحيوان
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية
دبموم الرعاية الصحية وتربية الحيوان

Program name
Diploma in health care and animal
husbandry

رعاية الحيوان صحة وطبائع
تربية الحيوان والو ارث ـة
تغذية الحيوان وامراض سوء التغذية
فسيولوجيا وامراض التناسل
التمقيح االصطناعي

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

إجباري

Animal Care and Health Naturally

إجباري

Animal Breeding and Genetics

إجباري

Animal nutrition and disease, malnutrition

إجباري

Reproductive Physiology and Pathology

إجباري

Artificial insemination

إجباري

مقررات برنامج  :دبموم التمقيح االصطناعي ونقل االجنـــة
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية
أمراض الجياز التناسمي
فسيولوجيا التناس ـ ــل
ميكربيولوجيا ومناعة التناسل

Program name

كيمياء حيوي التناسل

إختياري

سابق

Reproductive tract infections

إجباري

Reproductive physiology

إجباري

Microbiology and immunity and
reproduction

التمقيح االصطناعي ونقل االجنة

إجباري/

متطمب

إجباري

Artificial insemination and embryo transfer

إجباري

Bio Chemistry and breeding

إجباري

مقررات برنامج  :دبموم الرعاية الصحية لمحيوانات حديثة الوالدة
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية
طبائع ورعاية الحيوان
فسيولوجيـ ـ ـ ـ ــا
تغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
سموكيات التناسل
تشريح الحركي واالستجابة

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

Natures and animal welfare

إجباري

Physiology

إجباري

Feeding

إجباري

Breeding behavior

إجباري

Anatomy of motor response

إجباري

مقررات برنامج  :دبموم جراحة الحيوانات الصغيرة
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية
جراحة عام ـ ـ ــة

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

General surgery

إجباري

Small animal surgery

إجباري

خديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

anathesia

إجباري

أشع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

radiology

إجباري

Small animal anatomy

إجباري

جراحة الحيوانات الصغيرة

تشريح الحيوانات الصغيرة

مقررات برنامج  :دبموم االشعة التشخيصيـــــــــــة
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية
أشعـ ـ ـ ـ ـ ــة عامة وخاصـ ـ ــة

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

General and special surgery

إجباري

ج ارح ـ ـ ـ ـ ــة خاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

Special surgery

إجباري

تشري ـ ـ ـ ـ ـ ــح تطبيقـ ـ ـ ــي

Applied anatomy

إجباري

pathology

إجباري

Clinical and laboratory diagnosis

إجباري

باثولوجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
تشخيص معممي واكمينيك ـ ـ ــي

مقررات برنامج  :دبموم الطب الشرعي والسموم
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية
الطب الشرعي البيطري
السموم البيطري ـ ـ ــة
كيمياء تحميميـ ـ ـ ــة
باثولوجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
أمراض باطن ـ ـ ـ ـ ــة

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

Veterinary forensic medicine

إجباري

Veterinary toxocology

إجباري

Analytic chemistry

إجباري

pathology

إجباري

Internal medicine

إجباري

مقررات برنامج  :دبموم أمراض حيوانات المزرعة
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية
أمراض الباطنة (مقرر عام)
طب باطني مجترات
أدوية بيطريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
كيمياء تشخيصيـ ـ ــة
أمراض معديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

Internal medicine

إجباري

Ruminant internal medicine

إجباري

Veterinary drugs

إجباري

Diagnostic chemistry

إجباري

Infectious diseases

إجباري

مقررات برنامج  :دبموم طب وجراحة الخيــــــول
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية
امراض الباطنة والمعدية
تشخيص معممي واكمينيكي
جراحة الخيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

 Internal and infectious diseasesإجباري
 Clinical and laboratory diagnosisإجباري
 Equine surgeryإجباري

والدة وتناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

 gynecologyإجباري

رعاية الخي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول

 Equine managementإجباري

مقررات برنامج  :دبموم طب وجراحة الخيــــــول
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية
امراض الباطنة والمعدية
تشخيص معممي واكمينيكي
جراحة الخيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

 Internal and infectious diseasesإجباري
 Clinical and laboratory diagnosisإجباري
 Equine surgeryإجباري

والدة وتناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

 gynecologyإجباري

رعاية الخي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول

 Equine managementإجباري

مقررات برنامج  :دبموم امراض االرانب
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

أمراض اال ارن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب

Rabbit diseases

إجباري

طفيميات أ ارن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب

Rabbit parasitology

إجباري

Rabbit management and health

إجباري

Rabbit nutrition

إجباري

Special pathology

إجباري

Rabbit histology and anatomy

إجباري

صحة ورعاية اال ارن ـ ـ ـ ــب
تغذية اال ارن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
باثولوجيا خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص
تشريح وىستولوجيا االرانب

مقررات برنامج  :دبموم االدوية والمستحضرات الطبية
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية
فارماكولوجيا بيطري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
كيمياء حيويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
فسيولوجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
تسمم دوائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
صيدالنيات بيط ـ ـ ـ ـ ـ ـرية

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

Veterinary Pharmacology

إجباري

Bio chemistry

إجباري

physiology

إجباري

Drugs toxicology

إجباري

Veterinary pharmacy

إجباري

مقررات برنامج ............ :
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية
فسيولوجيا عام ومقارن
سموكيات ورعاية الحيوان
فسيولوجيا البيئـ ــة

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

 physiologyإجباري
 Animal behavior and managementإجباري
 Environmental physiologyإجباري

كيمياء حيويـ ـ ــة

 Biochemestryإجباري

حيوانات بري ـ ــة

 Wild animalsإجباري

مقررات برنامج ............ :
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية
تغذية الحيوان والدواجن وامراض
سوء التغذية
صحة الحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوان

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

 Animal nutrition, poultry diseases andإجباري
malnutrition
 Animal healthإجباري

سموكيات الحيوان ولرعايتي ــا

 Animal behavior and managementإجباري

فسيولوجيا الحيوان والدواجن

 Animal and bird physiologyإجباري

امراض باطن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

 Internal medicineإجباري

مقررات برنامج  :دبموم طب الحيوان حديث الوالدة
إسم المقرر بالمغة العربية

كود القرر

امراض الباطنة والمعدي ـ ـ ـ ــة
والدة
تشخيص معممي واكمينيكي
ميكربيولوجيا ومناعة
صحة وتغذيـ ـ ـ ـ ـ ــة

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

Internal and infectious disease

إجباري

gynecology

إجباري

Clinical diagnosis

إجباري

microbiology

إجباري

Animal health and nutrition

إجباري

مقررات برنامج  :دبموم طب المناطق الحارة
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية
االمراض الباطنة والمعديـ ـ ــة

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

Internal and infectious disease

إجباري

Epidemiology

إجباري

Clinical diagnosis

إجباري

Animal heath

إجباري

طفيميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

parasitology

إجباري

ميكربيولوجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

microbiology

إجباري

وبائيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
تشخيص معممي وكيمياء تشخيصية
صحة الحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوان

مقررات برنامج  :دبموم أمراض الطيـــــــــــــــور
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

امراض الطيـ ـ ـ ــور

Poultry diseases

إجباري

طفيميات الطي ـ ـ ـ ـ ــور

Poultry parasites

إجباري

Poultry microbiology

إجباري

Poultry pathology

إجباري

Health and nutrition of birds

إجباري

Anatomy and bird embryos and Histology

إجباري

ميكربيولوجيا الطيـ ــور
باثولوجيا الطي ـ ـ ـ ــور
صحة وتغذية الطيـ ــور
تشريح واجنة وىستولوجيا الطيــور

مقررات برنامج  :دبموم صحة تكنولوجيا المحوم والدواجن واالسماك
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية
الرقابة الصحية عمي المحوم

Program name
Health control on meat, poultry and fish

والدواجن واالسماك
حفظ وتكنولوجيا الدواجن
واالسمـ ـ ـ ـ ـ ــاك
ميكربيولوجيا المحوم والوجبات الباردة
كيمياء االغذية والكيمياء التحميمية
أم ـراض مشتركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
شئون صحية لمصانع المحوم
والدواجن واالسمــاك

Conservation and technology of poultry and
fish

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

إجباري
إجباري

Microbiology of meat and cold meals

إجباري

Food Chemistry and Analytical Chemistry

إجباري

Zoonotic diseases

إجباري

Health affairs for the meat processing
plants, poultry and fish

إجباري

مقررات برنامج .................. :
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

صحة تموث البيئة

Health Environmental pollution

إجباري

امراض مشتركـ ـ ــة

Zoonotic diseases

إجباري

طفيميات عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام

Parasitology

إجباري

Forensic medicine

إجباري

Animal waste

إجباري

طب شرعـ ـ ـ ـ ــي (سموم )
المخمفات الحيوانيـ ـ ـ ـ ــة

مقررات برنامج  :دبموم االمراض المشتركـــــــــــــــة
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية
امراض مشترك ـ ـ ــة

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

Zoonotic diseases

إجباري

صحة الحيـ ـوان

animal health

إجباري

عم ــم الوبائي ـ ـ ــات

Epidemiology

إجباري

microbiology

إجباري

امراض معدي ـ ـ ـ ــة

Infectious diseases

إجباري

ارشاد بيطـ ـ ـ ـ ــري

Veterinary guidance

إجباري

ميكربيولوجيا عـ ــام

مقررات برنامج  :دبموم حيوانات التجارب
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية
جراحة وتناسميـ ــات
امراض باطنة وامراض معديـة
تغذي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ىستولوجيا وتشريح
ادوية تجريبية وسمــوم
رعاية حيوانات التجارب

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

 Surgery and reproductionإجباري
 Internal disease and infectious diseasesإجباري
 Nutritionإجباري
 Histology and Anatomyإجباري
 Experimental drugs and poisonsإجباري
 Care of experimental animalsإجباري

مقررات برنامج  :دبموم ميكربيولوجيا الحيوان
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية
بكتريولوجيا

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

 microbiologyإجباري

مناعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

 immunityإجباري

 -فطريـ ـ ـ ـ ـ ــات

 parasitesإجباري

فيرولوجي ـ ـ ــا

 virologyإجباري

مقررات برنامج ............... :
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية
الرقابة الصحية عمي المحوم
مخمفات الذبائح الحيوانيـ ــة
صحة بيئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
فارماكولوجيا ىرمونات دوائيــة

Program name

إختياري

سابق

Health control for meat

إجباري

Remnants of animal sacrifices

إجباري

Health environment

إجباري

Pharmacologically hormones
pharmaceutical

صحة وادارة مجازر

إجباري/

متطمب

Department of Health and slaughterhouses

إجباري
إجباري

مقررات برنامج  :دبموم أمراض االسمـــــــــــــاك
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية
باثولوجيا االسم ــاك

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

Fish pathology

إجباري

ميكربيولوجيا االسم ــاك

Fish microbiology

إجباري

طفيميات االسم ـ ـ ــاك

Fish parasitology

إجباري

Fish diseases

إجباري

Fish management and nutrition

إجباري

أمراض االسمـ ـ ــاك
تغذية ورعاية االسم ــاك

مقررات برنامج  :دبموم االرشاد البيطري
كود القرر

إسم المقرر بالمغة العربية
طرق ارش ـ ـ ــاد

Program name

إجباري/

متطمب

إختياري

سابق

Methods of guidance

إجباري

media

إجباري

أحصــاء حيوي وكمبيوتر

Biostatistics & Computer

إجباري

أنظمة صحية بيطريــة

Veterinary health system

إجباري

Economics and management of farms

إجباري

ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم

أقتصاد وادارة مزارع

