الدبلومات والدرجات العلميه التايه -:
 -1دبلوم الدراسات العليا
 -2درجة الماجستير فى العلوم الطبية البيطرية
 -3درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الطبية البيطرية
 -1يكون المنح في دبلوم الدراسات العليا في التخصصات التايه:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

القأسام العلمية
قأسم التشريح والجنة
قأسم الكيمياء الحيوية
قأسم الهستولوجيا
قأسم الفسيولوجيا
قأسم الفارماكولوجيا
قأسم البكتريولوجيا والمناعة والفطريات
قأسم الفيرولوجيا
قأسم الطفيليات
قأسم التغذية والتغذية الكلينيكية
قأسم تانمية الثروة الحيوانية

11
12
13

قأسم الباثولوجيا
قأسم الباثولوجيا الكلينيكية
قأسم الصحة والرعاية البيطرية

14
15
16

قأسم الطب الشرعي والسموم
قأسم أمراض ورعاية الحاياء المائية
قأسم الرقأابة الصحية على الغأذية

إسم الدبلومة
دبلوم التشريح التطبيقي
دبلوم الكيمياء الحيوية الكلينيكية
دبلوم الهستولوجيا وتاقنياتاها
دبلوم الفسيولوجيا العام
دبلوم الفاماكولوجيا البيطرية
دبلوم ميكروبيولجيا الحيوان
دبلوم الفيرولوجيا
دبلوم الطفيليات التطبيقي
تاغذية الحيوان والدواجن والسماك وامراض سوء التغذية
دبلوم النتاج الحيواني
دبلوم القأتصاد وادارة المشروعات البيطرية
دبلوم الوراثة والهندسة الوراثية
دبلوم الحاصاء الحيوي
دبلوم الباثولوجيا
دبلوم الباثولوجيا الكلينيكية
دبلوم سلوكيات ورعاية الحيوان والدواجن
دبلوم الصحة العامة البيطرية
دبلوم الطب الشرعي والسموم )تاوجهان(*
دبلوم أمراض ورعاية الحاياء المائية
دبلوم صحة وتاكنولوجيا اللحوم
دبلوم مراقأبة الجودة بمصانع اللبان والزيوت والبيض

17
18
19
20
21

قأسم التوليد واتاناسل والتلقيح الصطناعي
قأسم أمراض الطيور والرانب
قأسم المراض المشتركة
قأسم الجراحاة والتخدير والشأعة
قأسم طب الحيوان

دبلوم التوليد والتناسل والتلقيح الصطناعي )ثلثا تاوجيهات(*

دبلوم أمراض الطيور والرانب )تاوجهان(*
دبلوم المراض المشتركة
دبلوم الجراحاة والتخدير والشأعة )ثلثا تاوجيهات(*
دبلوم طب حايوانات المزرعة )تاوجهان(*
دبلوم طب الحيوانات الليفة

 -2تامنح درجتي الماجستير والدكتوراه في احادي التخصصات التايه:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

التشريح والجنة
الكيمياء الحيوية
الهستولوجيا
الفسيولوجيا
الفارماكولوجيا
البكتريولوجيا والمناعة والفطريات

.7

الفيرولوجيا

 .8الطفيليات
 .9تاغذية الحيوان والدواجن والسماك
وامراض سوء التغذية
 .10انتاج وتاربية الحيوان والدواجن
 .11اقأتصاد وادارة المشروعات البيطرية
 .12الوراثة والهندسة الوراثية
 .12الحاصاء الحيوي
 .13الباثولوجيا

 .15الباثولوجيا الكلينيكية
 .16سلوكيات ورعاية الحيوان والدواجن
 .17صحة الحيوان والدواجن والبيئة
 .18الطب الشرعي والسموم والجراءات البيطرية
 .19أمراض ورعاية الحاياء المائية
 .20الرقأابة الصحية على اللحوم والدواجن
والسماك ومنتجاتاها ومخلفات الذبائح الحيوانية
 .21الرقأابة الصحية على اللبان ومنتجاتاها
والزيوت والدهون والبيض
 .22التوليد والتناسل والتلقيح الصطناعي
 .23أمراض الطيور والرانب
 .24المراض المشتركة
 .25الجراحاة والتخدير والشأعة
 .26المراض الباطنة
 .27المراض المعدية

خامسا :المدة القانونية لفترة التسجيل
الدبلوم

ماجستير

دكتوراه

عام

عامين

ثلثا أعوام

سادسا :مصاريف الدراسة للوافدين
PhD Degree

Master Degree

Diploma

1500

1500

1500

5000

5000

5000

Fees
Registration in practical Faculties (First
)year
)Registration for (Subsequent years

