
                                                                                                  

 تسجيل طالب الدراسات العليا إجراءات

 -فخح ببة الخسجيل للذساسبث العليب في احذ البشاهج اآلحيت )دبلْم بالكليت حقْم  .1

ّالجبهعةت علة  الكليت ّعي طشيق هْقع الكليةت  فيدكخْساٍ( ّرلك  -هبجسخيش 

 االًخشًج

ُّةةة   اإلعةة ىحقةةْم الكليةةت بعةةشا ااّسال الوللْبةةت للخسةةةجيل هةةي  ةة    .2

 :كبالح 

  الوؤقخت سالبكبلْسيْشِبدة 

  البكبلْسيْس ّ الذبلْهبث لخشيجيشِبدة الخقذيش للوْاد 

 شِبدة هي د كوبيْحش 

 هي الخجٌيذ ببلٌسبت للزكْس صْسة الوْقف 

  صْس شخصيت  4عذد 

 هْافقت جِت العول ف  حبلت العول ببلحكْهت 

 55 جٌيَ سسن الخحبل 

طبقةب  للرةشّط الوخفةق للفحة   مااقسةبيخن حْصيع هلفبث الذساسبث العليب عل   .3

 عليِب لقبْ  أّ سفض الولفبث بوجلس قسن هع ركش ااسببة.

يقْم أعضبء هجلس القسن بْضع هْاضيع الشسبئل ّحْصيع اإلششاف طبقب   .4

 للخخص  الذقيق لكل عضْ ُيئت حذسيس.

للذساسبث العليب ثن عويذ الكليت ّأ يشا   تيخن اعخوبد الولفبث هي ّكيل الكلي .5

الجبهعت.سئيس 



                                                                                                  

 :أوالً: درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية

 يشترط في قيد الطالب لدرجة الماجستير في العموم الطبية البيطرية: (:31مادة )

أن يكوووووون عايووووو  لموووووي درجوووووة البكوووووالوريوس فوووووي العمووووووم الطبيوووووة البيطريوووووة مووووون  عووووود   - أ
مموي أروور معتوور  بوو  الجامعوات الميوورية أو عايوو  لموي درجووة معادلووة ل وا موون مع وود ل

 من الجامعة وذلك بتقدير لام جيد وتقدير جيد جدًا في مادة التريص )لمي األقل(.

بتقوودير  –أو أن يكووون عايوو  لمووي دبموووم الدراسووات العميووا فووي  عوود  فووروع التريووص   - ب
لمووي أن تكووون موون مووواد  –لووام جيوود وتقوودير جيوود جوودًا فووي مووادة التريووص )لمووي األقوول( 

سوالات ظظريوة ولمميوة  3ن درس ا والتي ال تقل سالات ا الدراسوية لون الدبموم التي سبق أ
 أسبوليا.

يجووووز القيووود لماجسوووتير العمووووم الطبيوووة البيطريوووة )األساسوووية( فوووي موووواد التشوووري  واألجظوووة  -جوووو
وال سووووووووتولوجيا والاسوووووووويولوجيا والكيميوووووووواا العيويووووووووة والبا ولوجيووووووووا والبا ولوجيووووووووا االكميظكيووووووووة 

روبيولوجيووا والطايميوووات لموون يكووون عايووو  لمووي درجووة بكوووالوريوس والاارماكولوجيووا والميك
الطب والجراعة من  عد  الجامعات الميرية أو لمي درجة معادلة ل ا من مع ود لمموي 
أروور معتوور  بوو  موون الجامعووة . ويجوووز القيوود لماجسووتير الكيميوواا العيويووة والاارماكولوجيووا 

اليوويدلية موون اعوود  الجامعووات  لموون يكووون عايوو  لمووي درجووة البكووالوريوس فووي العموووم
الميرية أو لمي درجة معادلوة ل وا مون مع ود لمموي أرور معتور  بو  مون الجامعوة   كموا 
يجووووز القيوووود لماجسووووتير الكيميووواا العيويووووة والاسوووويولوجيا لموووون يكوووون عايوووو  لمووووي درجووووة 

 البكالوريوس في العموم من اعد  الجامعات الميرية أو لمي درجة معادلة ل ا.

قد مضي لموي عيوول  لموي درجوة البكوالوريوس سوظة كامموة لموي األقول وسوظتين  أن يكون -د
 لرريجي كميات العموم.

أن يقوووم بعوود ظجاعوو  فووي المقووررات الدراسووية ببعوث لممووي فووي موضوووع يقوور  مجمووس الكميووة  -هوو
لموودة سووظة كاممووة لمووي األقوول وأن يتقوودم بظتوواال بعو وو  فووي رسووالة تقبم ووا لجظووة العكووم بعوود 

 ظاقش في ا ل ظية.فعي ا وأن ي

: مووودة القيوووود لمعيووووول لموووي درجووووة الماجسووووتير فووووي العمووووم الطبيووووة البيطريووووة سووووظتان  (31مااااادة )
وال يجووز أن يبقووي الطالوب مقيوودا  –مي ديتوان لمووي األقول موون توارية موافقووة مجموي الكميووة 

مودة ل ذ  الدرجة أك ر من أربع سظوات    ال  ذا رأ  مجمس الكميوة اببقواا لموي التسوجيل ل



                                                                                                  

موووع  –أروور  يعوووددها بظووواا لموووي تقريوور المشووور  وبعووود أروووذ رأ  مجمووس القسوووم المروووتص 
 مرالاة أعكام ال اعة التظايذية لقاظون الجامعات .

 :  يشترط في الطالب لظيل درجة الماجستير في العموم الطبية البيطرية:  (31مادة )

ميوووة بظووواا لموووي اقتوووراح أن يتوووابع لمووودة سوووظة الدراسوووة التم يديوووة التوووي يقررهوووا مجموووس الك - أ
 مجالس األقسام المرتية ولجظة الدراسات العميا بالكمية لمي أن تشمل هذ  الدراسة:

 سالات لممي أسبوليا. 4سالات ظظر     3مادة التريص بمعدل  (1)

 سالات لممي أسبوليا. 3سالة ظظر     1مقرر طرق بعث واستماع بمعدل  (2)

( التوي تسوتدلي ا 22مبيظوة فوي الموادة )مقررات من مقررات الدراسوات العميوا ال 3لدد  (3)
سووالة لمميووة  2سووالة ظظوور  و  2طبيعووة البعووث موون المووواد المسووالدة وذلووك بواقووع 

 لكل مقرر أسبوليا.

مقووورر  عيووواا عيوووو  أو كمبيوووووتر أو تيوووميم تجوووارب بواقووووع سوووالة واعووودة ظظريووووة  (4)
 أسبوليا.

ويعقووود  –أن يووو د  بظجووواح االمتعوووان التعريووور  والعمموووي والشووواو  فوووي المقوووررات الدراسوووية  - ب
االمتعووان التعريوور  موورتين فووي العووام ويكووون امتعووان الطالووب فووي جميووع المقووررات فووي كوول 
مووورة يتقووودم  ليووو  ويسوووت ظي مووون ذلوووك الطالوووب الراسوووب فوووي مقوووررات ابعيووواا فيكوووون  لوووادة 

ون المقوررات األرور  التوي سوبق ظجاعو  في وا يكوون ظظوام امتعاظ  في هذ  المقررات فقوط د
( موون هوووذ  35االمتعووان وتقووديرات ظجووواح الطالووب كمووا جووواا بالشووروط الووواردة فوووي المووادة )

ال اعوووة لمجموووس الكميوووة بظووواا لموووي اقتوووراح األقسوووام المرتيوووة عرموووان الطالوووب مووون دروووول 
يعيوووود جميووووع  وفووووي عالووووة عرماظوووو  -% 75االمتعووووان  ذا كاظووووت ظسووووبة عضووووور  تقوووول لوووون 

 المقررات دراسة وامتعاظا.

: يبين في ش ادة درجة الماجستير في العموم الطبية البيطرية مادة التريوص ولظووان  (31مادة )
 الرسالة.

 

 

 

 

 



                                                                                                  

 :درجة دكتوراه الفمسفة في العموم الطبية البيطرية: ثانيا  

 (: يشترط في القيد لدرجة دكتورا  الامساة في العموم البيطرية:17مادة )
أن يكووون عايووو  لموووي درجوووة الماجسوووتير فوووي العمووووم الطبيوووة البيطريوووة )أو األساسوووية( فوووي موووادة 
التريص التي سويقيد في وا مون اعود  الجامعوات الميورية أو لموي درجوة معادلوة ل وا مون مع ود 

 (.  13لممي أرر معتر  ب  من الجامعة  مع مرالاة الاقرة )جو( من المادة )

ل لموووي درجوووة دكتوووورا  الامسووواة فوووي العمووووم الطبيوووة البيطريوووة  ووو ث سوووظوات مووودة القيووود لمعيوووو  (: 18موووادة )
مي ديوووة لموووي األقووول مووون توووارية موافقوووة مجموووس الكميوووة وال يجووووز أن يبقوووي الطالوووب مقيووودًا ل وووذ  
الدرجوة أك ور مون رمووس سوظوات    ال  ذا رأ  مجموس الكميوة اببقوواا لموي التسوجيل لمودة أروور  

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

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

سوووالة  2( بواقووع 22مقووررات لمدراسوووات العميووا المبيظووة فوووي المووادة ) 3الدراسووة لوودد 
سووالة لمميووة لكوول مقوورر لمووي أن يكووون اعوود هووذ  المقووررات موون رووارج  2ظظوور    

 مادة التريص.

أن ي د  بظجاح االمتعان التعرير  والعممي والشاو  في المقوررات الدراسوية ويعقود  -ب
كووون امتعاظوو  فووي جميووع المقووررات التووي رسووب أو ت يووب االمتعووان موورتين فووي العووام وي

في وووا يكوووون ظظوووام االمتعوووان وتقوووديرات ظجووواح الطالوووب كموووا جووواا بالشوووروط الوووواردة فوووي 
 ( من ال اعة.35المادة )

لمجمس الكمية بظاا لموي اقتوراح القسوم المروتص عرموان الطالوب مون دروول االمتعوان 
ماظووو  يعيوود الطالووب المقوووررات % وفووي عالووة عر 75 ذا كاظووت ظسووبة عضووور  تقووول لوون 

 التي عرم مظ ا دراسة وامتعاظا.

أن يقوم ببعوث مبتكورة لمودة    وة سوظوات لموي األقول )شواممة السوظة الدراسوية( مون  -جو  
 تارية موافقة مجمس الكمية لمي تسجيل الموضوع.

ويجووووز لمجموووس الكميوووة بظووواا لموووي تويوووية المشووور  أن يوووررص لمطالوووب بالقيوووام  -د
   في مع د لممي أرر معتر  ب  من الجامعة.ببعض بعو 



                                                                                                  

أن يوو د  الطالووب امتعاظووات ت هيميووا الرتبووار قدرتوو  العمميووة فووي مجووال ترييوو   -هووو
 ومقدرت  لمي معالجة المشاكل العامة.

أن يتقودم بعود ظجاعوو  فوي االمتعووان التو هيمي بظتواال بعو وو  فوي رسووالة تقبم وا لجظووة  -و
 العكم وأن يظاقش في ا ل ظية.

تشووووكل لجظووووة االمتعووووان التوووو هيمي لمقوووودرات موووون رمسووووة ألضوووواا موووون األسوووواتذة أو  -(: 22ة )موووواد
األساتذة المسالدين بظاا لمي اقتراح القسم المرتص بعيث يكون مون بيوظ م المشور  
لموووي أن تم ووول المجظوووة موووادة التريوووص والموووواد األرووور  وفقوووا لطبيعوووة البعوووث وتقووودم 

ا في أهميت  لمتقدم لمعيول لموي درجوة دكتوورا  المجظة بعد امتعان الطالب تقريرا برأي 
ذا لوم يعيول لموي موافقوة المجظوة يعواد امتعوان الطالوب مور  كول سوتة شو ور  الامسواة واذ
موون تووارية امتعاظوو  السووابق وبعوود أقيووي )أربووع موورات( يسووقط تسووجيم  ويجوووز لمجمووس 
الكميووة بظوواا لموووي اقتووراح القسوووم المرووتص  لووادة التسوووجيل فووي موضووووع  روور )عسوووب 

 (.21/11/1992بتارية  1326عديل وزارة التعميم العالي بالقرار الوزار  رقم ت

(: يبووين فووي شوو ادة دكتووورا  الامسوواة فووي العموووم الطبيووة البيطريووة مووادة التريووص ولظوووان 21مووادة )
 الرسالة.

 


