إجراءات تسجيل طالب الدراسات العليا
 .1حقْم الكليت ب فخح ببة الخسجيل للذساسبث العليب في احذ البشاهج اآلحيت (دبلْم -
هبجسخيش  -دكخْساٍ) ّرلك في الكليت ّعي طشيق هْقع الكليةت ّالجبهعةت علة
االًخشًج
 .2حقةةْم الكليةةت بعةةشا ااّسال الوللْبةةت للخسةةةجيل هةةي ةة

اإلعةة ى ُّةةة

كبالح :
 شِبدة البكبلْسيْس الوؤقخت
 شِبدة الخقذيش للوْاد لخشيجي البكبلْسيْس ّ الذبلْهبث
 شِبدة هي د كوبيْحش
 صْسة الوْقف هي الخجٌيذ ببلٌسبت للزكْس
 عذد  4صْس شخصيت
 هْافقت جِت العول ف حبلت العول ببلحكْهت
 55 جٌيَ سسن الخحبل
 .3يخن حْصيع هلفبث الذساسبث العليب عل ااقسةبم للفحة

طبقةب للرةشّط الوخفةق

عليِب لقبْ أّ سفض الولفبث بوجلس قسن هع ركش ااسببة.
 .4يقْم أعضبء هجلس القسن بْضع هْاضيع الشسبئل ّحْصيع اإلششاف طبقب
للخخص

الذقيق لكل عضْ ُيئت حذسيس.

 .5يخن اعخوبد الولفبث هي ّكيل الكليت للذساسبث العليب ثن عويذ الكليت ّأ يشا
سئيس الجبهعت.

أوالً :درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية:
مادة ( :)31يشترط في قيد الطالب لدرجة الماجستير في العموم الطبية البيطرية:
أ -أن يكو ووون عايوو و لم و ووي درج و ووة البك و ووالوريوس فو ووي العم و وووم الطبي و ووة البيطري و ووة م و وون ع و وود
الجامعوات الميورية أو عايو لموي درجووة معادلووة ل وا موون مع وود لمموي أروور معتوور بو
من الجامعة وذلك بتقدير لام جيد وتقدير جيد جداً في مادة التريص (لمي األقل).
ب -أو أن يكووون عاي و لمووي دبموووم الد ارسووات العميووا فووي عوود فووروع التريووص – بتقوودير
لووام جيوود وتقوودير جيوود جووداً فووي مووادة التريووص (لمووي األقوول) – لمووي أن تكووون موون م وواد

الدبموم التي سبق أن درس ا والتي ال تقل سالات ا الد ارسوية لون  3سوالات ظظريوة ولمميوة

أسبوليا.

ج و و -يج وووز القي وود لماجس ووتير العم وووم الطبي ووة البيطري ووة (األساس ووية) ف ووي مو وواد التشو وري واألجظ ووة
وال سوو و ووتولوجيا والاسوو و وويولوجيا والكيميوو و وواا العيويوو و ووة والبا ولوجيوو و ووا والبا ولوجيوو و ووا االكميظكيو و و ووة
والاارماكولوجيووا والميكروبيولوجيووا والطايميووات لموون يكووون عاي و لمووي درجووة بكووالوريوس
الطب والجراعة من عد الجامعات الميرية أو لمي درجة معادلة ل ا من مع ود لمموي

أروور معتوور ب و موون الجامعووة  .ويجوووز القيوود لماجسووتير الكيميوواا العيويووة والاارماكولوجيووا
لموون يكووون عاي و لمووي درجووة البكووالوريوس فووي العموووم اليوويدلية موون اعوود الجامعووات
الميرية أو لمي درجة معادلوة ل وا مون مع ود لمموي أرور معتور بو مون الجامعوة كموا

يج وووز القي وود لماجس ووتير الكيمي وواا العيوي ووة والاس وويولوجيا لم وون يك ووون عايو و لم ووي درج ووة
البكالوريوس في العموم من اعد الجامعات الميرية أو لمي درجة معادلة ل ا.
د -أن يكون قد مضي لموي عيوول لموي درجوة البكوالوريوس سوظة كامموة لموي األقول وسوظتين
لرريجي كميات العموم.
ه و -أن يقوووم بعوود ظجاعو فووي المقووررات الد ارسووية ببعوث لممووي فووي موضوووع يقوور مجمووس الكميووة
لموودة سووظة كاممووة لمووي األقوول وأن يتقوودم بظتوواال بعو و فووي رسووالة تقبم ووا لجظووة العكووم بعوود

فعي ا وأن يظاقش في ا ل ظية.

مااااادة ( : )31م وودة القي وود لمعي ووول لم ووي درج ووة الماجس ووتير ف ووي العم وووم الطبي ووة البيطري ووة س ووظتان
مي ديتوان لمووي األقول موون توارية موافقووة مجموي الكميووة – وال يجووز أن يبقووي الطالوب مقيوودا
ل ذ الدرجة أك ر من أربع سظوات

ال ذا أر مجمس الكميوة اببقواا لموي التسوجيل لمودة

أروور يعووددها بظوواا لمووي تقريوور المشوور وبعوود أرووذ أر مجمووس القسووم المرووتص – مووع
مرالاة أعكام ال اعة التظايذية لقاظون الجامعات .
مادة ( : )31يشترط في الطالب لظيل درجة الماجستير في العموم الطبية البيطرية:
أ -أن يتووابع لم وودة سووظة الد ارس ووة التم يديووة الت ووي يقررهووا مجم ووس الكميووة بظ وواا لمووي اقتو وراح
مجالس األقسام المرتية ولجظة الدراسات العميا بالكمية لمي أن تشمل هذ الدراسة:
( )1مادة التريص بمعدل  3سالات ظظر

 4سالات لممي أسبوليا.

( )2مقرر طرق بعث واستماع بمعدل  1سالة ظظر

 3سالات لممي أسبوليا.

( )3لدد  3مقررات من مقررات الد ارسوات العميوا المبيظوة فوي الموادة ( )22التوي تسوتدلي ا
طبيعووة البعووث موون الموواد المسووالدة وذلووك بواقووع  2سووالة ظظوور و  2سووالة لمميووة
لكل مقرر أسبوليا.
( )4مق وورر عي وواا عي ووو أو كمبي وووتر أو تي ووميم تج ووارب بواق ووع س ووالة واع وودة ظظري ووة
أسبوليا.

ب -أن يو و د بظج وواح االمتع ووان التعري وور والعمم ووي والش وواو ف ووي المق ووررات الد ارس ووية – ويعق وود
االمتعووان التعريوور مورتين فووي العووام ويكووون امتعووان الطالووب فووي جميووع المقووررات فووي كوول
م ورة يتقوودم ليو و ويسووت ظي م وون ذلووك الطال ووب ال ارسووب ف ووي مقووررات ابعي وواا فيكووون ل ووادة

امتعاظ في هذ المقررات فقوط دون المقوررات األرور التوي سوبق ظجاعو في وا يكوون ظظوام
االمتعووان وتقووديرات ظجوواح الطالووب كمووا جوواا بالشووروط ال وواردة فووي المووادة ( )35موون هووذ

ال اعووة لمجمووس الكميووة بظوواا لمووي اقتو وراح األقسووام المرتيووة عرمووان الطالووب موون در ووول

االمتع ووان ذا كاظوووت ظس ووبة عضو ووور تقووول ل وون  - %75وفو ووي عالوووة عرماظو و يعيووود جميو ووع
المقررات دراسة وامتعاظا.
مادة ( : )31يبين في ش ادة درجة الماجستير في العموم الطبية البيطرية مادة التريوص ولظووان
الرسالة.

ثانيا :درجة دكتوراه الفمسفة في العموم الطبية البيطرية:
مادة ( :)17يشترط في القيد لدرجة دكتو ار الامساة في العموم البيطرية:
أن يكووون عاي و لمووي درجووة الماجسووتير فووي العموووم الطبيووة البيطريووة (أو األساسووية) فووي مووادة

التريص التي سويقيد في وا مون اعود الجامعوات الميورية أو لموي درجوة معادلوة ل وا مون مع ود
لممي أرر معتر ب من الجامعة مع مرالاة الاقرة (جو) من المادة (.)13
مووادة ( :)18موودة القي وود لمعيووول لمووي درج ووة دكتووو ار الامسوواة ف ووي العموووم الطبيووة البيطري ووة و ث س ووظوات
مي ديووة لمووي األقوول موون تووارية موافقووة مجمووس الكميووة وال يجوووز أن يبقووي الطالووب مقيوودًا ل ووذ
الدرجوة أك ور مون رمووس سوظوات

ال ذا أر مجموس الكميوة اببقوواا لموي التسوجيل لمودة أروور

يعوددها بظواا لموي تقريوور المشور وبعود ارووذ أر مجموس القسوم المرووتص – موع م ارلواة أعكووام
ال اعة التظايذية لقاظون تظظيم الجامعات.

مووادة ( :)19أ – يبوودأ التسووجيل ل ووذ الدرجووة بسووظة د ارسووية تكميميووة يقررهووا مجمووس الكميووة بظوواا لمووي
اقتراح مجالس األقسام المعظية ولجظة الدراسات العميا بالكمية – لموي أن تشومل هوذ

الد ارسووة لوودد  3مقووررات لمد ارسووات العميووا المبيظووة فووي المووادة ( )22بواقووع  2سووالة
ظظوور

 2سووالة لمميووة لكوول مقوورر لمووي أن يكووون اعوود هووذ المقووررات موون رووارج

مادة التريص.
ب -أن ي د بظجاح االمتعان التعرير والعممي والشاو في المقوررات الد ارسوية ويعقود
االمتعووان م ورتين فووي العووام ويكووون امتعاظ و فووي جميووع المقووررات التووي رسووب أو ت يووب
في ووا يكووون ظظووام االمتعووان وتقووديرات ظج وواح الطالووب كمووا جوواا بالشووروط ال وواردة ف ووي

المادة ( )35من ال اعة.

لمجمس الكمية بظاا لموي اقتوراح القسوم المروتص عرموان الطالوب مون دروول االمتعوان
ذا كاظووت ظسووبة عضووور تقوول لوون  %75وفووي عالووة عرماظ و يعيوود الطالووب المقووررات
التي عرم مظ ا دراسة وامتعاظا.
جو -أن يقوم ببعوث مبتكورة لمودة

وة سوظوات لموي األقول (شواممة السوظة الد ارسوية) مون

تارية موافقة مجمس الكمية لمي تسجيل الموضوع.
د -ويج وووز لمجم ووس الكمي ووة بظ وواا لم ووي توي ووية المش وور أن ي ووررص لمطال ووب بالقي ووام

ببعض بعو في مع د لممي أرر معتر ب من الجامعة.

ه و -أن ي و د الطالووب امتعاظووات ت هيميووا الرتبووار قدرت و العمميووة فووي مجووال تريي و
ومقدرت لمي معالجة المشاكل العامة.
و -أن يتقودم بعود ظجاعو فوي االمتعووان التو هيمي بظتواال بعو و فوي رسووالة تقبم وا لجظووة
العكم وأن يظاقش في ا ل ظية.
موووادة ( - :)22تشو ووكل لجظو ووة االمتعو ووان الت و و هيمي لمقووودرات مو وون رمسو ووة ألضو وواا مو وون األسو وواتذة أو
األساتذة المسالدين بظاا لمي اقتراح القسم المرتص بعيث يكون مون بيوظ م المشور

لم ووي أن تم وول المجظ ووة م ووادة التري ووص والمو وواد األر وور وفق ووا لطبيع ووة البع ووث وتق وودم
المجظة بعد امتعان الطالب تقري ار برأي ا في أهميت لمتقدم لمعيول لموي درجوة دكتوو ار
الامسواة ذواذا لوم يعيول لموي موافقوة المجظوة يعواد امتعوان الطالوب مور كول سوتة شو ور
موون تووارية امتعاظو السووابق وبعوود أقيووي (أربووع مورات) يسووقط تسووجيم ويجوووز لمجمووس
الكميووة بظوواا لمووي اقت وراح القسووم المرووتص لووادة التسووجيل فووي موضوووع روور (عسووب
تعديل و ازرة التعميم العالي بالقرار الوزار رقم  1326بتارية .)1992/11/21
مووادة ( :)21يبووين فووي شو ادة دكتووو ار الامسوواة فووي العموووم الطبيووة البيطريووة مووادة التريووص ولظ ووان
الرسالة.

