
القسم / الشعبة:-كلیة الطب البیطرى

 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى االول

NDC1000كود المقرر : 

 Skills and ethics of scientificوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مھارات واخالقیات البحث العلمىوصف المقرر بالعربیة  : 
research

االنجلیزیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مھارات واخالقیات البحث العلمى

Skills and ethics of scientific research : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-

صفحة 1من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدبلوم/ الكیمیاء الحیویھ االكلینیكیھ

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم

الشھادة:-دبلوم الدراسات العلیا فى الكیمیاء الحیویة االكلینیكیة

صفحة 2من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC4054كود المقرر : 

 Analytical chemistry andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء تحلیلیة وطرق الفصل المعملیةوصف المقرر بالعربیة  : 
separation techniques

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء تحلیلیة وطرق الفصل المعملیة

Analytical Chemistry Laboratory and separation methods : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

0. 1.0 مجموعة نظرى

0. 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 3من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY4080كود المقرر : 

 Physiology of Endocrineوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الغدد الصماء و التناسلوصف المقرر بالعربیة  : 
glands and Reproduction

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الغدد الصماء و التناسل

Physiology Endocrinology and Reproduction : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 4من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC4203كود المقرر : 

Applied Molecular Immunologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناعة تطبیقیة وجزیئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناعة تطبیقیة وجزیئیة

Applied and Molecular Immunology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 5من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4600كود المقرر : 

 Radioisotopes and theirوصف المقرر باإلنجلیزیة  : النظائر المشعة و استعماالتھا البیولوجیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Biological Uses

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     النظائر المشعة واستعماالتھا البیولوجیة

Radioisotopes and their uses biological : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى االول

صفحة 6من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC4050كود المقرر : 

Molecular biochemistryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء حیویة جزئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء حیویة جزئیة

Biochemistry partial : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

0. 2.0 مجموعة نظرى

0. 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 7من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY4079كود المقرر : 

Hematologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیو لوجیا الدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الدم

SEO loggia blood : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

0. 2.0 مجموعة نظرى

0. 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 8من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC4051كود المقرر : 

Metabolismوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء حیویة األیض الغذائىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء حیویة األیض الغذائى

Biochemistry metabolism : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

0. 1.0 مجموعة نظرى

0. 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 9من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR4529كود المقرر : 

Biotechnology of Semenوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیولوجیا السائل المنوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیولوجیا السائل المنوى

Biologically milt : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

0. 1.0 مجموعة نظرى

0. 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى الثانى

صفحة 10من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC4052كود المقرر : 

Clinical Biochemistryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الكیمیاء  الحیویة االكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الكیمیاء الحیویة االكلینیكیة

Clinical Biochemistry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 11من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP4256كود المقرر : 

التغیرات المرضیة فى كیمیاء الدم وسوائل وصف المقرر بالعربیة  : 
الجسم

 Disease alterations in bloodوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
and body fluids chemistry

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التغیرات المرضیة فى كیمیاء الدم وسوائل الجسم

Pathological changes in blood chemistry and body fluids : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 12من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY4076كود المقرر : 

 Physiology of digestion andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الھضم والتمثیل الغذائىوصف المقرر بالعربیة  : 
metabolism

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الھضم والتمثیل الغذائى

The physiology of digestion and metabolism : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 13من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC4053كود المقرر : 

Biochemistry of hormonesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء حیویة الھرموناتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء حیویة الھرمونات

Biochemistry of hormones : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 14من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدبلوم/ الباثولوجیا و التشریح المرضي

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم

الشھادة:-دبلوم الدراسات العلیا فى الباثولوجیا و التشریح المرضي

صفحة 15من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH4027كود المقرر : 

 Samples Preparation forوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحضیر العینات للفحص الھستوباثولوجىوصف المقرر بالعربیة  : 
Histological Examination

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحضیر العینات للفحص الھستوباثولوجى

Preparation of samples for examination Alhstobatholojy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 16من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH4028كود المقرر : 

Microscopical Imagingوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التصویر المیكروسكوبىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التصویر المیكروسكوبى

Imaging microscopy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 17من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT4110كود المقرر : 

Venereal diseases pathologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا التناسلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا التناسل

Reproductive pathology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 18من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR4155كود المقرر : 

General Parasitologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات (عام)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات (عام)

Parasites General : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 19من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR4181كود المقرر : 

Special Virologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیرولوجیا خاصوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیرولوجیا (خاص)

Verulogia special : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 20من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM4275كود المقرر : 

General Toxicologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم (عام)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم (عام)

Toxins : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى االول

صفحة 21من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT4100كود المقرر : 

General Pathologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا(عام)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا(عام)

Pathology General : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 22من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH4025كود المقرر : 

General Histologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھستولوجیا (عام)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھستولوجیا (عام)

Hustologia General : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

0. 2.0 مجموعة نظرى

0. 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 23من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP4253كود المقرر : 

 Organ function tests and tumorوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اختبارات وظائف االعضاء ودالالت االوراموصف المقرر بالعربیة  : 
markers

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اختبارات وظائف االعضاء ودالالت االورام

Tests and physiology of tumors and semantics : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 24من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY4075كود المقرر : 

General Physiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا (عام)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا (عام)

Physiology General : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى الثانى

صفحة 25من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT4101كود المقرر : 

Advanced Pathologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا(متقدم)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا(خاص)

Pathology Special : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 26من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT4108كود المقرر : 

Morbid Anatomyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح مرضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح مرضى

Anatomy of patients : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 27من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC4207كود المقرر : 

 Advanced Bacteriology andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بكتریولوجیا وفطریات متقدموصف المقرر بالعربیة  : 
Mycology

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بكتریولوجیا وفطریات متقدم

Bacteriological and fungal Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 28من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT4109كود المقرر : 

Immunopathologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا مناعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا مناعیة

Immune pathology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 29من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدبلوم/ التغذیھ و التغذیھ االكلینیكیھ

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم

الشھادة:-دبلوم الدراسات العلیا فى التغذیة و التغذیة االكلینیكیة

صفحة 30من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC4203كود المقرر : 

Applied Molecular Immunologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناعة تطبیقیة وجزیئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناعة تطبیقیة وجزیئیة

Applied and Molecular Immunology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 31من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC4355كود المقرر : 

Hygiene of abattoir byproductsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة مخلفات المجازروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة مخلفات المجازر

Health slaughterhouse waste : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 32من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID4451كود المقرر : 

Equine Internal Medicineوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الخیول الباطنةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الخیول الباطنة

Diseases of horses Batinah : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 33من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID4452كود المقرر : 

Dairy Cattle Internal Medicineوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض ماشیة اللبن الباطنةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض ماشیة اللبن الباطنة

Dairy cattle disease Batinah : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 34من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4602كود المقرر : 

 Farms Management (feasibilityوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ادارة مزارع (دراسة جدوى)وصف المقرر بالعربیة  : 
(study

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ادارة مزارع (دراسة جدوى)

Management of farms feasibility study : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 35من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4605كود المقرر : 

Economics of Dairy Farmsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصادیات مزارع االلبانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصادیات مزارع االلبان

Economics of Dairy Farms : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 36من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4611كود المقرر : 

Biostatisticsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : احصاء حیوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     احصاء حیوى

Biostatistics : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى االول

صفحة 37من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN4125كود المقرر : 

Dairy Cattle Nutritionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة ماشیة اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة ماشیة اللبن

Feeding dairy cattle : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 38من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN4129كود المقرر : 

Animal and Poultry Nutritionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الحیوان و الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الحیوان و الدواجن

Animal Nutrition and Poultry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 39من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY4075كود المقرر : 

General Physiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا (عام)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا (عام)

Physiology General : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 40من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC4051كود المقرر : 

Metabolismوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء حیویة األیض الغذائىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء حیویة األیض الغذائى

Biochemistry metabolism : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

0. 1.0 مجموعة نظرى

0. 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى الثانى

صفحة 41من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN4133كود المقرر : 

Clinical Nutritionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التغذیة االكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التغذیة االكلینیكیة

Clinical Nutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 42من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN4132كود المقرر : 

Fish Nutritionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة االسماك

Fish feed : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 43من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4329كود المقرر : 

Management of dairy cattleوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة ماشیة اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة ماشیة اللبن

Care of dairy cattle : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 44من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY4076كود المقرر : 

 Physiology of digestion andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الھضم والتمثیل الغذائىوصف المقرر بالعربیة  : 
metabolism

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الھضم والتمثیل الغذائى

The physiology of digestion and metabolism : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 45من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدبلوم/ الباثولوجیا االكلینیكیھ

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم

الشھادة:-دبلوم الدراسات العلیا فى الباثولوجیا االكلینیكیة

صفحة 46من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT4102كود المقرر : 

Fish Pathologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا االسماك

Fish Pathology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 47من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR4182كود المقرر : 

Clinical Virologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیرولوجیا اكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیرولوجیا اكلینیكیة

Verulogia clinical : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 48من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC4202كود المقرر : 

Basic immunologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات علم المناعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات علم المناعة

Basics of immunology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 49من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM4279كود المقرر : 

 Industrial and Environmentalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم الصناعیة والبیئیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Toxicology

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم الصناعیة والبیئیة

Industrial and environmental toxins : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى االول

صفحة 50من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP4250كود المقرر : 

فحص صورة الدم واختبارات وظائف وصف المقرر بالعربیة  : 
االعضاء

 Assessment of blood pictureوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
and organ function tests

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فحص صورة الدم واختبارات وظائف االعضاء

Image checking blood tests and physiology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 51من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC4205كود المقرر : 

 Clinical Bacteriology andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم البكتیریا والفطریات االكلینیكىوصف المقرر بالعربیة  : 
Mycology

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم البكتیریا والفطریات االكلینیكى

Aware of bacteria and fungi Clinical : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 52من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC4051كود المقرر : 

Metabolismوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء حیویة األیض الغذائىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء حیویة األیض الغذائى

Biochemistry metabolism : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

0. 1.0 مجموعة نظرى

0. 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 53من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR4157كود المقرر : 

Clinical Parasitologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات اكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات اكلینیكیة

Clinical Parasitology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 25.0% 10.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 25.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى الثانى

صفحة 54من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP4251كود المقرر : 

 Coagulopathies and tumorوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض تجلط الدم ودالالت االوراموصف المقرر بالعربیة  : 
markers

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض تجلط الدم ودالالت االورام

Coagulopathy and semantics tumors : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 55من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT4111كود المقرر : 

 Pathology of parasitic andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا االمراض الطفیلیة والمیكروبیةوصف المقرر بالعربیة  : 
bacterial diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا االمراض الطفیلیة والمیكروبیة

Pathology microbial and parasitic diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 56من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC4052كود المقرر : 

Clinical Biochemistryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الكیمیاء  الحیویة االكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الكیمیاء الحیویة االكلینیكیة

Clinical Biochemistry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 57من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM4280كود المقرر : 

 Laboratory Diagnosis ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التشخیص المعملى للسموموصف المقرر بالعربیة  : 
Poisons

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التشخیص المعملى للسموم

Laboratory diagnosis of toxins : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 58من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدبلوم/ الطفیلیات البیطریھ االكلینیكي

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم

الشھادة:-دبلوم الدراسات العلیا فى الطفیلیات البیطریة االكلینیكي

صفحة 59من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM4403كود المقرر : 

Parasitic Diseases of Fishوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض االسماك الطفیلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض االسماك الطفیلیة

Parasitic fish diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 60من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



POD4428كود المقرر : 

Parasitic diseases of poultryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الدواجن الطفیلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الدواجن الطفیلیة

Parasitic diseases of poultry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 61من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID4482كود المقرر : 

Parasitic Diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض معدیة طفیلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض معدیة طفیلیة

Infectious diseases parasitic : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 62من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID4483كود المقرر : 

 Principles of Veterinaryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبادئ الوبائیات الحیوانیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Epidemiology

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبادئ الوبائیات الحیوانیة

Principles of Epidemiology animal : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى االول

صفحة 63من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR4150كود المقرر : 

Protozoaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اولیاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     أولیات

Rudiments : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 64من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR4151كود المقرر : 

Arthropodsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الحشراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حشرات

Insects : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 65من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT4105كود المقرر : 

 Pathology of Parasiticوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا االمراض الطفیلیةوصف المقرر بالعربیة  : 
diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا االمراض الطفیلیة

Pathology of parasitic diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 66من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4307كود المقرر : 

Eradication of clinical parasitesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مكافحة الطفیلیات االكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مكافحة الطفیلیات االكلینیكیة

Clinical parasite control : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى الثانى

صفحة 67من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR4152كود المقرر : 

Helminthologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الد یدانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دیدان

Worms : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 68من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR4153كود المقرر : 

Immunoparasitologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المناعة  الطفیلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناعة طفیلیة

Immune parasitic : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 69من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON4554كود المقرر : 

"Zoonotic diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض مشتركة(طفیلیات)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض مشتركة(طفیلیات)

Joint disease parasites : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 70من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP4254كود المقرر : 

االحتبارات المعملیة لتشخیص االمراض وصف المقرر بالعربیة  : 
الطفیلیة فى الحیوان

 Laboratory tests for diagnosisوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
of parasitic diseases in 

animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االحتبارات المعملیة لتشخیص االمراض الطفیلیة فى الحیوان

Ctbarat laboratory for the diagnosis of parasitic diseases in animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 71من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدبلوم/ المیكروبیولوجیا

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم

الشھادة:-دبلوم الدراسات العلیا فى المیكروبیولوجیا

صفحة 72من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC4050كود المقرر : 

Molecular Biochemistryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء حیویة جزئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء حیویة جزئیة

Biochemistry partial : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 73من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR4180كود المقرر : 

Viral Immunologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناعة فیروسیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناعة فیروسیة

Viral immunity : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 74من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC4205كود المقرر : 

 Clinical Bacteriology andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم البكتیریا والفطریات االكلینیكىوصف المقرر بالعربیة  : 
Mycology

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم البكتیریا والفطریات االكلینیكى

Aware of bacteria and fungi Clinical : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 75من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC4207كود المقرر : 

 Advanced Bacteriology andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بكتریولوجیا وفطریات متقدموصف المقرر بالعربیة  : 
Mycology

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بكتریولوجیا وفطریات متقدم

Bacteriological and fungal Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 76من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID4475كود المقرر : 

Infectious Diseases (General)وصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض المعدیة (عام)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض المعدیة (عام)

Infectious Diseases General : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 77من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON4550كود المقرر : 

Zoonotic Diseases (General)وصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض مشتركة (عام)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض مشتركة (عام)

Joint diseases General : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 78من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4576كود المقرر : 

Techniques of Biotechnologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقنیات التكنولوجیا الحیویةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقنیات التكنولوجیا الحیویة

Biotechnological techniques : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى االول

صفحة 79من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR4175كود المقرر : 

General Virologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیرولوجیا (عام)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیرولوجیا (عام)

Verulogia General : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 80من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC4202كود المقرر : 

Basics Immunologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات علم المناعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات علم المناعة

Basics of immunology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 81من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC4213كود المقرر : 

 Molecular Bacteriology andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بكتیریولوجیا وفطریات جزیئیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Mycology

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بكتیریا وطفیلیات جزیئیة

Bacteria and parasites molecular : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 82من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC4200كود المقرر : 

 Basic Bacteriology andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات علم البكتریا والفطریاتوصف المقرر بالعربیة  : 
Mycology

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

50.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات علم البكتریا والفطریات

محتویات المقرر باإلنجلیزیة : 

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 3.0 50.0% 30.0% 30.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى الثانى

صفحة 83من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC4201كود المقرر : 

 Diagnostic Bacteriology andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بكتریولوجیا وفطریات تشخیصیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Mycology

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بكتریولوجیا وفطریات تشخیصیة

Bacteriological and fungal diagnostic : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 84من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR4176كود المقرر : 

Diagnostic virologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیرولوجیا تشخیصیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیرولوجیا تشخیصیة

Verulogia diagnostic : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 85من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC4203كود المقرر : 

Applied Molecular Immunologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناعة تطبیقیة وجزیئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناعة تطبیقیة وجزیئیة

Applied and Molecular Immunology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 86من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR4177كود المقرر : 

Verulogia molecularوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیرولوجیا جزیئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیرولوجیا جزیئیة

Verulogia molecular : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 87من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدبلوم/ االدویھ و المستحضرات البیطریھ

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم

الشھادة:-دبلوم الدراسات العلیا فى األدویة و المستحضرات البیطریة

صفحة 88من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN4133كود المقرر : 

Clinical Nutritionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التغذیة االكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التغذیة االكلینیكیة

Clinical Nutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 89من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR4152كود المقرر : 

Helminthologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الد یدانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دیدان

Father convicted : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 90من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC4200كود المقرر : 

 Basic Bacteriology andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات علم البكتریا والفطریاتوصف المقرر بالعربیة  : 
Mycology

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات علم البكتریا والفطریات

Aware of the basics of bacteria and fungi : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 91من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA4231كود المقرر : 

Drug marketingوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التسویق الدوائىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التسویق الدوائى

Marketing pharmacological : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 92من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4325كود المقرر : 

 Behavior and management ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات ورعایة حیوانات التجاربوصف المقرر بالعربیة  : 
experimental animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة حیوانات التجارب

Behaviors and care of experimental animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 93من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR4501كود المقرر : 

Anaesthesiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تخدیروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تخدیر

Anesthetization : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 94من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR4537كود المقرر : 

 Diseases of femaleوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الجھاز التناسلى االنثوىوصف المقرر بالعربیة  : 
reproductive system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الجھاز التناسلى االنثوى

Diseases of the female reproductive system : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 95من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR4538كود المقرر : 

 Diseases of male reproductiveوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الجھاز التناسلى الذكرىوصف المقرر بالعربیة  : 
system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الجھاز التناسلى الذكرى

Reproductive tract infections anniversary : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى االول

صفحة 96من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA4225كود المقرر : 

 Pharmacology (general andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فارماكولوجیا (عام) واجھزةوصف المقرر بالعربیة  : 
(systemic

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فارماكولوجیا (عام) واجھزة

harmacologically General and devices : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 97من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA4227كود المقرر : 

 Pharmaceutics andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صیدالنیات بیطریة وتصنیع الدواء البیطرىوصف المقرر بالعربیة  : 
manufacture of veterinary 

drugs

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صیدالنیات بیطریة وتصنیع الدواء البیطرى

Veterinary pharmaceuticals and veterinary medicine manufacturing : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 98من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY4075كود المقرر : 

General Physiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا (عام)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا (عام)

Physiology General : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 99من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM4275كود المقرر : 

General Toxicologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم (عام)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم (عام)

Toxins General : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى الثانى

صفحة 100من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA4226كود المقرر : 

Clinical Pharmacologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فارماكولوجیا اكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فارماكولوجیا اكلینیكیة

Clinical Pharmacology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 101من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA4228كود المقرر : 

 Chemotherapy and drugوصف المقرر باإلنجلیزیة  : العالج الكیمیائى وسمیة الدواءوصف المقرر بالعربیة  : 
toxicity

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     العالج الكیمیائى وسمیة الدواء

Chemotherapy and drug toxicity : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 102من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC4051كود المقرر : 

Metabolismوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء حیویة األیض الغذائىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء حیویة األیض الغذائى

Biochemistry metabolism : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 103من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA4230كود المقرر : 

Drug residuesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فارماكولوجیا المتبقیات الدوائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فارماكولوجیا المتبقیات الدوائیة

Pharmacologically pharmaceutical residues : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 104من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدبلوم/ الطب الشرعي و السموم البیطریھ

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم

الشھادة:-دبلوم الدراسات العلیا فى الطب الشرعي و السموم البیطریة

صفحة 105من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE4001كود المقرر : 

Applied Anatomyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح تطبیقىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح تطبیقى

Applied Anatomy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 106من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC4055كود المقرر : 

Biochemistry of radiationوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء حیویة االشعاعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء حیویة االشعاع

Biochemistry radiation : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 107من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT4101كود المقرر : 

Pathology (Special)وصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا(خاص)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا(خاص)

Pathology Special : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 108من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4601كود المقرر : 

 Radiological and Chemicalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة اشعاعیة و كیمیائیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Genetic

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة اشعاعیة وكیمیائیة

Inheriting radiological and chemical : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى االول

صفحة 109من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM4275كود المقرر : 

General Toxicologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم (عام)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم (عام)

Toxins General : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 110من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT4106كود المقرر : 

Toxicopathologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثو لوجیا السموموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا السموم

Purveyors loggia toxins : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 111من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM4276كود المقرر : 

 Analytical and Experimentalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم التحلیلیة والتجریبیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Toxicology

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم التحلیلیة والتجریبیة

Toxins analytical and experimental : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 112من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC4052كود المقرر : 

Clinical Biochemistryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الكیمیاء  الحیویة االكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الكیمیاء الحیویة االكلینیكیة

Clinical Biochemistry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى الثانى

صفحة 113من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM4277كود المقرر : 

Applied  Toxicologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم  التطبیقیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم التطبیقیة

Applied Toxicology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 114من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA4225كود المقرر : 

 Pharmacology (general andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فارماكولوجیا (عام واجھزة)وصف المقرر بالعربیة  : 
(systemic

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فارماكولوجیا (عام) واجھزة

Pharmacologically General and devices : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 115من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM4278كود المقرر : 

Veterinary Regulationsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : القوانین واالجراءات البیطریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     القوانین واالجراءات البیطریة

Laws and procedures of veterinary : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 116من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM4279كود المقرر : 

 Industrial and Environmentalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم الصناعیة والبیئیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Toxicology

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم الصناعیة والبیئیة

Industrial and environmental toxins : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 117من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدبلوم/ الصحھ العامھ البیطریھ

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم

الشھادة:-دبلوم الدراسات العلیا فى الصحة العامة البیطریة

صفحة 118من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4305كود المقرر : 

 & Wastes of Farm Animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مخلفات المزارع الحیوانیة والداجنةوصف المقرر بالعربیة  : 
Poultry

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مخلفات المزارع الحیوانیة والداجنة

Remnants of farm animal and poultry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 119من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4316كود المقرر : 

Veterinary extensionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ارشاد بیطرىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ارشاد بیطرى

Veterinary guidance : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 120من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4329كود المقرر : 

Management of dairy cattleوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة ماشیة اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة ماشیة اللبن

Care of dairy cattle : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 121من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON4558كود المقرر : 

 Occupational, environmentalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المخاطر المھنیة والبیئیة والصحیةوصف المقرر بالعربیة  : 
and health hazard

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المخاطر المھنیة والبیئیة والصحیة

Occupational hazards and environmental and health : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 122من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4602كود المقرر : 

 Farms Management (feasibilityوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ادارة مزارع (دراسة جدوى)وصف المقرر بالعربیة  : 
(study

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ادارة مزارع (دراسة جدوى)

محتویات المقرر باإلنجلیزیة : 

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 123من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4603كود المقرر : 

Animal husbandryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تربیة  حیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تربیة حیوان

Animal husbandry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى االول

صفحة 124من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4300كود المقرر : 

Animal hygieneوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة   الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة  الحیوان

Animal Health : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 125من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC4200كود المقرر : 

 Basic Bacteriology andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات علم البكتریا والفطریاتوصف المقرر بالعربیة  : 
Mycology

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات علم البكتریا والفطریات

Aware of the basics of bacteria and fungi : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 126من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4301كود المقرر : 

Veterinary Epidemiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وبائیة بیطریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وبائیة بیطریة

Epidemiological veterinary : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 127من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR4155كود المقرر : 

General Parasitologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات (عام)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

25.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات (عام)

محتویات المقرر باإلنجلیزیة : 

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 15.0% 7.5 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى الثانى

صفحة 128من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4302كود المقرر : 

Poultry Hygieneوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة الدواجن

Poultry Health : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 129من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN4129كود المقرر : 

Animal and Poultry Nutritionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الحیوان و الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الحیوان و الدواجن

Animal Nutrition and Poultry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 130من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4303كود المقرر : 

 Environmental hygiene andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصحة البیئیة  والتلوثوصف المقرر بالعربیة  : 
pollution

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصحة البیئیة والتلوث

Health and environmental pollution : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 131من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR4175كود المقرر : 

General Virologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیرولوجیا (عام)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیرولوجیا (عام)

Verulogia General : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 132من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدبلوم/ الرقایھ الصحیھ علي االغذیھ

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم

الشھادة:-دبلوم الدراسات العلیا فى الرقایة الصحیة علي األغذیة

صفحة 133من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC4361كود المقرر : 

HACCPوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظام الھاسیبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظام الھاسیب

System Alhasab : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 134من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC4355كود المقرر : 

Hygiene of abattoir byproductsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة مخلفات المجازروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة مخلفات المجازر

Health slaughterhouse waste : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 135من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC4356كود المقرر : 

Hygiene of fish technologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة تصنیع االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة تصنیع االسماك

The health of fishprocessing : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 136من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC4377كود المقرر : 

الرقابة الصحیة على الزیوت والدھون وصف المقرر بالعربیة  : 
والبیض

 & Oils,fats & eggs hygieneوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
control

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الرقابة الصحیة على الزیوت والدھون والبیض

Health control on oils and fats eggs : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 137من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC4378كود المقرر : 

 Hygiene of food plants & foodوصف المقرر باإلنجلیزیة  : شئون صحیة لمصانع واماكن تداول االغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 
services

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     شئون صحیة لمصانع واماكن تداول االغذیة

Affairs healthy plants and food trading places : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 138من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON4555كود المقرر : 

 Epidemiology of zoonoticوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وبائیات االمراض المشتركةوصف المقرر بالعربیة  : 
diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وبائیات االمراض المشتركة

The epidemiology of common diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى االول

صفحة 139من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC4375كود المقرر : 

 Hygiene of milk & dairyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الرقابة الصحیة على االلبان ومنتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 
products

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الرقابة الصحیة على االلبان ومنتجاتھا

Health control on dairy products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 140من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC4350كود المقرر : 

Meat hygiene and its productsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الرقابة الصحیة على اللحوم و منتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الرقابة الصحیة على اللحوم ومنتجاتھا

Health control on meat and products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 141من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC4353كود المقرر : 

Food Microbiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا االغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا االغذیة

Food Microbiology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 142من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT4108كود المقرر : 

Morbid Anatomyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح مرضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح مرضى

Anatomy of patients : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى الثانى

صفحة 143من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC4351كود المقرر : 

Chemical analysis of Foodوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل االغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل االغذیة

Food Analysis : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 144من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC4352كود المقرر : 

Food Technologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا االغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا االغذیة

Food Technology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 145من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON475كود المقرر : 

امراض مشتركة (عام)وصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض مشتركة (عام)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض مشتركة (عام)

محتویات المقرر باإلنجلیزیة : 

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 146من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4576كود المقرر : 

Techniques of Biotechnologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقنیات التكنولوجیا الحیویةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقنیات التكنولوجیا الحیویة

Biotechnological techniques : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 147من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدبلوم/ المخلفات الحیوانیھ و تلوث البیئھ

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم

الشھادة:-دبلوم الدراسات العلیا فى المخلفات الحیوانیة و تلوث البیئة

صفحة 148من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT4100كود المقرر : 

General Pathologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا(عام)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا(عام)

Pathology General : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 149من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA4230كود المقرر : 

Drug residuesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فارماكولوجیا المتبقیات الدوائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فارماكولوجیا المتبقیات الدوائیة

Pharmacologically pharmaceutical residues : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 150من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR4545كود المقرر : 

Pollution and Reproductionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التلوث البیئى والتناسلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التلوث البیئى والتناسل

Environmental pollution and reproduction : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 151من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4601كود المقرر : 

 Radiological and Chemicalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة اشعاعیة و كیمیائیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Genetic

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة اشعاعیة وكیمیائیة

Inheriting radiological and chemical : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 152من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4604كود المقرر : 

Radioactive Pollutionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تلوث اشعاعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تلوث اشعاعى

Radioactive contamination : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى االول

صفحة 153من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM4279كود المقرر : 

 Industrial and Environmentalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم الصناعیة والبیئیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Toxicology

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وال تحسب في  حالة المقرر : 
المجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم الصناعیة والبیئیة

Industrial and environmental : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 154من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC4354كود المقرر : 

Hygiene of Meat Technologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة تصنیع اللحوموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة تصنیع اللحوم

Health meat processing : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 155من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4305كود المقرر : 

 Animal and Poultry Farmsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مخلفات المزارع الحیوانیة والداجنةوصف المقرر بالعربیة  : 
Wastes

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مخلفات المزارع الحیوانیة والداجنة

Remnants of farm animal and poultry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 156من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA4229كود المقرر : 

Chemistry of pesticidesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء المبیداتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء المبیدات

Pesticide Chemistry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى الثانى

صفحة 157من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4303كود المقرر : 

 Environmental hygiene andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصحة البیئیة  والتلوثوصف المقرر بالعربیة  : 
pollution

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصحة البیئیة والتلوث

Health and environmental pollution : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 158من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC4376كود المقرر : 

 Hygiene of Milk processingوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة تصنیع االلبانوصف المقرر بالعربیة  : 
and products

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة تصنیع االلبان

The health of dairy processing : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 159من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC4355كود المقرر : 

Hygiene of abattoir byproductsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة مخلفات المجازروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة مخلفات المجازر

Health slaughterhouse waste : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 160من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC4356كود المقرر : 

Hygiene of fish technologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة تصنیع االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة تصنیع االسماك

The health of fishprocessing : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 161من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدبلوم/ رعایھ و امراض ماشیھ اللبن

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم

الشھادة:-دبلوم الدراسات العلیا فى  رعایة و أمراض ماشیة اللبن

صفحة 162من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE4004كود المقرر : 

Applied Anatomy of dairy cattleوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح ماشیة اللبن التطبیقىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح ماشیة اللبن التطبیقى

Applied Anatomy of dairy cattle : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 163من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR4157كود المقرر : 

Clinical Parasitologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات اكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات اكلینیكیة

Clinical Parasitology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 164من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY4080كود المقرر : 

 Physiology of Endocrineوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الغدد الصماء و التناسلوصف المقرر بالعربیة  : 
glands and Reproduction

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الغدد الصماء و التناسل

Physiology Endocrinology and Reproduction : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 165من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC4205كود المقرر : 

 Clinical Bacteriology andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم البكتیریا والفطریات االكلینیكىوصف المقرر بالعربیة  : 
Mycology

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم البكتیریا والفطریات االكلینیكى

Aware of bacteria and fungi Clinical : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 166من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4329كود المقرر : 

Management of dairy cattleوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة ماشیة اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة ماشیة اللبن

Care of dairy cattle : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 167من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID4481كود المقرر : 

Udder Diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الضرعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الضرع

Udder disease : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 168من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR4544كود المقرر : 

Herd Fertility Managementوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االدارة التناسلیة للمزارعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االدارة التناسلیة للمزارع

Administration genital Farms : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 169من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON4550كود المقرر : 

Zoonotic Diseases (General)وصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض مشتركة (عام)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض مشتركة (عام)

Joint diseases General : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى االول

صفحة 170من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID4452كود المقرر : 

Dairy Cattle Internal Medicineوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض ماشیة اللبن الباطنةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض ماشیة اللبن الباطنة

Dairy cattle disease Batinah : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 171من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR4506كود المقرر : 

Dairy Cattle  Surgeryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة ماشیة اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة ماشیة اللبن

Surgery dairy cattle : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 172من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN4125كود المقرر : 

Dairy Cattle Nutritionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة ماشیة اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة ماشیة اللبن

Feeding dairy cattle : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 173من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP4252كود المقرر : 

االحتبارات المعملیة لتشخیص امراض ماشیة وصف المقرر بالعربیة  : 
اللبن

 Laboratory tests for diagnosisوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
of dairy cattle diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االحتبارات المعملیة لتشخیص امراض ماشیة اللبن

Ctbarat laboratory to diagnose diseases dairy cattle : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى الثانى

صفحة 174من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID4477كود المقرر : 

 Infectious diseases of dairyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض ماشیة اللبن المعدیةوصف المقرر بالعربیة  : 
cattle

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض ماشیة اللبن المعدیة

Dairy cattle infectious diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 175من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR4532كود المقرر : 

التولید والتناسل والتلقیح االصطناعى فى وصف المقرر بالعربیة  : 
الماشیة

 Obstetrics and reproductionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
and artificial insemination in 

cattle

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التولید والتناسل والتلقیح االصطناعى فى الماشیة

Obstetrics and reproduction and artificial insemination in cattle : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 176من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4304كود المقرر : 

Dairy hygieneوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة ماشیة اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة ماشیة اللبن

The health of dairy cattle : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 177من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4605كود المقرر : 

Economics of Dairy Farmsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصادیات مزارع االلبانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصادیات مزارع االلبان

Economics of Dairy Farms : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 178من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدبلوم/ طب و جراحھ الخیول

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم

الشھادة:-دبلوم الدراسات العلیا فى  طب و جراحة الخیول

صفحة 179من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE4003كود المقرر : 

Applied Anatomy of Equineوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح الخیول التطبیقىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح الخیول التطبیقى

Applied Anatomy of Equine : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 180من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY4081كود المقرر : 

Equine Physiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الخیولوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الخیول

Physiology of horses : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 181من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR4159كود المقرر : 

Equine Parasitesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات الخیولوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات الخیول

Equine Parasites : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 182من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4330كود المقرر : 

 Horse behavior andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات و رعایة الخیولوصف المقرر بالعربیة  : 
management

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة الخیول

Behaviors and care for horses : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 183من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR4531كود المقرر : 

امراض الذكورة والتلقیح االصطناعى فى وصف المقرر بالعربیة  : 
الخیول

 Andrology and Artificialوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
Insemination in Equine

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الذكورة والتلقیح االصطناعى فى الخیول

Masculinity diseases and artificial insemination in horses : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 184من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4606كود المقرر : 

Physiotherapyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : عالج طبیعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عالج طبیعى

Physiotherapy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى االول

صفحة 185من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR4504كود المقرر : 

 Anaesthesiology andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تخدیر واشعة تشخیصیھوصف المقرر بالعربیة  : 
Diagnostic Imaging

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تخدیر واشعة تخصصیة

Anesthesia and specialized X Ray : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID4451كود المقرر : 

Equine Internal Medicineوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الخیول الباطنةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الخیول الباطنة

Diseases of horses Batinah : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR4530كود المقرر : 

 Gynaecology and Obstetrics inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التولید والتناسل فى الخیولوصف المقرر بالعربیة  : 
Equine

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التولید والتناسل فى الخیول

Obstetrics and reproduction in horses : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN4126كود المقرر : 

Horse Nutritionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الخیولوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الخیول

Horse feed : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى الثانى
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كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR4505كود المقرر : 

Equine Surgeryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة الخیولوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة الخیول

Surgery horses : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID4476كود المقرر : 

Infectious Diseases of Horsesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الخیول المعدیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الخیول المعدیة

Equine Infectious : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM-4311كود المقرر : 

 Housing and hygiene of horseوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مساكن وصحة مزارع الخیولوصف المقرر بالعربیة  : 
farms

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مساكن وصحة مزارع الخیول

Housing and health horse farms : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT4107كود المقرر : 

Morbid anatomy of equineوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح مرضى الخیولوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح مرضى الخیول

Anatomy of patients horses : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدبلوم/ رعایھ و امراض الحیوانات المنزلیھ

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم

الشھادة:-دبلوم الدراسات العلیا فى  رعایة و امراض الحیوانات المنزلیة
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كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-4082كود المقرر : 

Physiology of pet animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الحیوانات المنزلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الحیوانات المنزلیة

Physiology of domestic animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 195من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT4100كود المقرر : 

General pathologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا(عام)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا(عام)

Pathology General : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 196من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR4161كود المقرر : 

Parasites of Pet Animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات الحیوانات المنزلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات الحیوانات المنزلیة

Parasites of domestic animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 197من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA4226كود المقرر : 

Clinical Pharmacologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فارماكولوجیا اكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فارماكولوجیا اكلینیكیة

Clinical Pharmacology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 198من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4314كود المقرر : 

 Disinfection and andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التطھیر والمطھراتوصف المقرر بالعربیة  : 
Disinfectants

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التطھیر والمطھرات

Disinfectants and Disinfection : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 199من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON4557كود المقرر : 

"Zoonotic diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض مشتركة (الحیوانات المنزلیة )وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض مشتركة (الحیوانات المنزلیة )

Joint disease domestic animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى االول

صفحة 200من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4328كود المقرر : 

  Behaviors and Managementوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات و رعایة الحیوانات المنزلیةوصف المقرر بالعربیة  : 
of Pets

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة الحیوانات المنزلیة

Behaviors and take care of domestic animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 201من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID4454كود المقرر : 

Pet Animals Internal Medicineوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الحیوانات المنزلیة الباطنةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الحیوانات المنزلیة الباطنة

Diseases of domestic animals Batinah : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 202من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4308كود المقرر : 

 Hygiene and Housing of Petوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة وایواء الحیوانات المنزلیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة وایواء الحیوانات المنزلیة

Health and sheltering domestic animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 203من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR4533كود المقرر : 

 Gynaecology and Obstetrics inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التولید والتناسل فى الحیوانات المنزلیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Pet Animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التولید والتناسل فى الحیوانات المنزلیة

Obstetrics and Reproduction in Domestic Animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى الثانى
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كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID4478كود المقرر : 

 Infectious Diseases of Petوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الحیوانات المنزلیة المعدیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الحیوانات المنزلیة المعدیة

Infectious diseases of domestic animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR4507كود المقرر : 

Pet animal  Surgeryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة الحیوانات المنزلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة الحیوانات المنزلیة

Surgery domestic animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN4130كود المقرر : 

Pet Animal Nutritionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الحیوانات المنزلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الحیوانات المنزلیة

Feeding domestic animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR4534كود المقرر : 

امراض الذكورة والتلقیح االصطناعى فى وصف المقرر بالعربیة  : 
الحیوانات المنزلیة

 Andrology and Artificialوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
Insemination in Pet Animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الذكورة والتلقیح االصطناعى فى الحیوانات المنزلیة

Masculinity diseases and artificial insemination in domestic animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدبلوم/ امراض الدواجن و رعایتھا

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم

الشھادة:-دبلوم الدراسات العلیا فى أمراض الدواجن و رعایتھا

صفحة 209من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY4083كود المقرر : 

Poultry physiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الدواجن

Physiology of : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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PAR4163كود المقرر : 

Poultry Parasitesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات الدواجن

Poultry parasites : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 211من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا
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VIR4183كود المقرر : 

Virology of Poultryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیرولوجیا الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیرولوجیا الدواجن

Verulogia poultry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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MIC4212كود المقرر : 

 Bacteriology and Mycology ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بكتریولوجیا وفطریات الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 
poultry

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بكتریولوجیا وفطریات الدواجن

Bacteriological and fungal poultry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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VHM4318كود المقرر : 

Security and biosafetyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمن و االمان الحیوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمن و االمان الحیوى

Security and biosafety : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 214من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR4539كود المقرر : 

 Gynaecology and artificialوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التناسل و التلقیح االصطناعى فى االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 
insemination in rabbits

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التناسل و التلقیح االصطناعى فى االرانب

Reproduction and artificial insemination in rabbits : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 215من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR4540كود المقرر : 

التكاثر والتلقیح االصطناعى فى الطیور وصف المقرر بالعربیة  : 
والنعام

 Reproduction and artificialوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
insemination in poultry and 

ostrich

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التكاثر والتلقیح االصطناعى فى الطیور والنعام

Reproduction and artificial insemination in birds and ostriches : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى االول

صفحة 216من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



POD4425كود المقرر : 

Avian and Rabbit Diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الطیور واالرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الطیور واالرانب

Disease of birds and rabbits : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 217من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4302كود المقرر : 

Poultry hygieneوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة الدواجن

Poultry Health : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 218من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4607كود المقرر : 

 Economics of poultryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصادیات تربیة الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 
Production

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصادیات تربیة الدواجن

The economics of poultry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 219من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN4131كود المقرر : 

Poultry Nutritionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الدواجن

Poultry feed : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى الثانى

صفحة 220من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



POD4426كود المقرر : 

المشاكل المرضیة فى قطعان الدواجن وصف المقرر بالعربیة  : 
واالرانب والنعام

 ,Disease problems in poultryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
rabbit and ostrich Farms

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المشاكل المرضیة فى قطعان الدواجن واالرانب والنعام

Disease problems in poultry flocks rabbits ostriches : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 221من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4326كود المقرر : 

 Poultry Behaviour andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات و رعایة الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 
Management

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة الدواجن

Behaviors and care of poultry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 222من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4310كود المقرر : 

Hatcheries Hygieneوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة مفرخاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة مفرخات

Health hatcheries : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 223من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT4104كود المقرر : 

Pathology of poultryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا الطیوروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا الطیور

Pathology birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 224من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدبلوم/ الجراحھ التجریبیھ

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم

الشھادة:-دبلوم الدراسات العلیا فى الجراحة التجریبیة

صفحة 225من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4325كود المقرر : 

 Behavior and management ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات ورعایة حیوانات التجاربوصف المقرر بالعربیة  : 
experimental animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة حیوانات التجارب

Behaviors and care of experimental animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 226من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID4450كود المقرر : 

General Internal Medicineوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض الباطنة(عام)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض الباطنة(عام)

Internal Medicine : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 227من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID4475كود المقرر : 

Infectious Diseases (General)وصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض المعدیة (عام)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض المعدیة (عام)

Infectious Diseases General : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR4508كود المقرر : 

  Laparoscopic & Arthroscopicوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة المناظیروصف المقرر بالعربیة  : 
Surgery

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة المناظیر

Laparoscopic surgery : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR4536كود المقرر : 

 Reproduction in Laboratoryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تناسل حیوانات التجاربوصف المقرر بالعربیة  : 
Animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تناسل حیوانات التجارب

Reproduction of experimental animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON4553كود المقرر : 

"Zoonotic diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض مشتركة (حیوانات التجارب)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض مشتركة (حیوانات التجارب)

Joint disease experimental animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى االول
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الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR4500كود المقرر : 

Surgery (Special)وصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة (خاص)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة (خاص)

Surgery Special : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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SAR4501كود المقرر : 

Anaesthesiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تخدیروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تخدیر

Anesthetization : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 233من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE4001كود المقرر : 

Applied Anatomyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح تطبیقىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح تطبیقى

Applied Anatomy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 234من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4309كود المقرر : 

 Hygiene and  Housing ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة وایواء حیوانات التجاربوصف المقرر بالعربیة  : 
Laboratory Animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة وایواء حیوانات التجارب

Health and harboring experimental animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى الثانى

صفحة 235من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR4502كود المقرر : 

Experimental Surgeryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة تجریبیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة تجریبیة

Experimental Surgery : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 236من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR4503كود المقرر : 

Diagnostic imagingوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصویر تشخیصىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصویر تشخیصى

Diagnostic imaging : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 237من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT4101كود المقرر : 

Advanced Pathologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا(متقدم)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا(خاص)

Pathology Special : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN4127كود المقرر : 

Nutrition of Lab Animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة  حیوانات التجاربوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة حیوانات التجارب

Feeding experimental animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 239من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدبلوم/ التقنیات الحدیثة في التكاثر الحیواني

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم

الشھادة:-دبلوم الدراسات العلیا فى التقنیات الحدیثة في التكاثر الحیواني

صفحة 240من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN4128كود المقرر : 

Farm Animal Nutritionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة حیوانات المزرعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة حیوانات المزرعة

Feeding farm animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 241من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR4158كود المقرر : 

 Parasites of Reproductiveوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات الجھاز التناسلىوصف المقرر بالعربیة  : 
System

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات الجھاز التناسلى

Parasites reproductive system : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC4209كود المقرر : 

 Bacteria and fungi ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بكتریولوجیا وفطریات الجھاز التناسلىوصف المقرر بالعربیة  : 
reproductive system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بكتریولوجیا وفطریات الجھاز التناسلى

Bacteriological and fungal reproductive system : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 243من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4329كود المقرر : 

Management of dairy cattleوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة ماشیة اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة ماشیة اللبن

Care of dairy cattle : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 244من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR4500كود المقرر : 

Surgery (Special)وصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة (خاص)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة (خاص)

Surgery : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 245من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR4538كود المقرر : 

 Diseases of male reproductiveوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الجھاز التناسلى الذكرىوصف المقرر بالعربیة  : 
system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الجھاز التناسلى الذكرى

Reproductive tract infections anniversary : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 246من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR4541كود المقرر : 

Breeding Siresوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طالئق التربیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طالئق التربیة

Sires of Education : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 247من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR4544كود المقرر : 

Herd Fertility Managementوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االدارة التناسلیة للمزارعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االدارة التناسلیة للمزارع

Administration genital Farms : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى االول

صفحة 248من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR4525كود المقرر : 

 Artificial Insemination andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التلقیح االصطناعى ونقل االجنة فى الماشیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Embryo transfer in Cattle

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التلقیح االصطناعى ونقل االجنة فى الماشیة

Artificial insemination and embryo transfer in cattle : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 249من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR4526كود المقرر : 

 Gynaecology and Obstetrics inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التولید والتناسل فى حیوانات المزرعةوصف المقرر بالعربیة  : 
farm animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التولید والتناسل فى حیوانات المزرعة

Obstetrics and reproduction in farm animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 250من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR4543كود المقرر : 

Immunology of Reproductionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التناسل و المناعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التناسل والمناعة

Reproduction and immune : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 251من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-4080كود المقرر : 

 Physiology of Endocrineوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الغدد الصماء و التناسلوصف المقرر بالعربیة  : 
glands and Reproduction

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الغدد الصماء و التناسل

Physiology Endocrinology and Reproduction : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى الثانى

صفحة 252من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR4527كود المقرر : 

التقنیات البیولوجیة الحدیثة فى التكاثر وصف المقرر بالعربیة  : 
الحیوانى

 Recent Biotechnology inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
Animal Reproduction

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التقنیات البیولوجیة الحدیثة فى التكاثر الحیوانى

Modern biological techniques in animal reproduction : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 253من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR4528كود المقرر : 

التلقیح االصطناعى ونقل االجنة فى االغنام وصف المقرر بالعربیة  : 
والخیول واالبل

 Artificial Insemination andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
Embryo transfer in Sheep, 

Equine and Camels

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التلقیح االصطناعى ونقل االجنة فى االغنام والخیول واالبل

Artificial insemination and embryo transfer in sheep horses and camels : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 254من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR4542كود المقرر : 

 Reproductive diseases andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض التناسلیة واالجھاضوصف المقرر بالعربیة  : 
Abortion

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض التناسلیة واالجھاض

Venereal disease and abortion : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 255من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4615كود المقرر : 

Genetic Engineeringوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة وراثیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة وراثیة

Genetic engineering : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 256من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدبلوم/ االمراض المشتركھ

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم

الشھادة:-دبلوم الدراسات العلیا فى االمراض المشتركة

صفحة 257من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR4155كود المقرر : 

General Parasitologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات (عام)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات (عام)

Parasites General : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 258من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4315كود المقرر : 

Combating epidemic diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مكافحة االمراض الوبائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مكافحة االمراض الوبائیة

Antiepidemic diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 259من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM4400كود المقرر : 

Diseases of Fish and shellfishوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض االسماك والقشریاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض االسماك والقشریات

Fish and shellfish diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 260من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4609كود المقرر : 

 Ways of extension and theوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق االرشاد واالعالموصف المقرر بالعربیة  : 
media

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق االرشاد واالعالم

Ways extension and the media : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى االول

صفحة 261من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON4550كود المقرر : 

"Zoonotic diseases (General)وصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض مشتركة (عام)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض مشتركة (عام)

Joint diseases General : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 262من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4608كود المقرر : 

Principles of Public Healthوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبادئ الصحة العامةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبادئ الصحة العامة

Principles of Public Health : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 263من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC4200كود المقرر : 

 Basic Bacteriology andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات علم البكتریا والفطریاتوصف المقرر بالعربیة  : 
Mycology

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات علم البكتریا والفطریات

Aware of the basics of bacteria and fungi : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 264من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC4375كود المقرر : 

 Hygiene of milk & dairyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الرقابة الصحیة على االلبان ومنتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 
products

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الرقابة الصحیة على االلبان ومنتجاتھا

Health control on dairy products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى الثانى

صفحة 265من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON4551كود المقرر : 

دور القوارض والحشرات فى نقل االمراض وصف المقرر بالعربیة  : 
المشتركة

 Role of rodents and arthropodsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
for transmission of zoonotic 

disease

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دور القوارض والحشرات فى نقل االمراض المشتركة

The role of rodents and insects in the transfer of common diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 266من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC4203كود المقرر : 

Applied Molecular Immunologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناعة تطبیقیة وجزیئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناعة تطبیقیة وجزیئیة

Applied and Molecular Immunology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 267من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC4350كود المقرر : 

Meat hygiene and its productsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الرقابة الصحیة على اللحوم و منتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الرقابة الصحیة على اللحوم ومنتجاتھا

Health control on meat and products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 268من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR4175كود المقرر : 

General Virologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیرولوجیا (عام)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیرولوجیا (عام)

Verulogia General : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 269من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدبلوم/ الوبائیات البیطریھ

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم

الشھادة:-دبلوم الدراسات العلیا فى الوبائیات البیطریة

صفحة 270من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR4154كود المقرر : 

 Parasites of exotic animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات الحیوانات والطیور الوافدةوصف المقرر بالعربیة  : 
and birds

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات الحیوانات والطیور الوافدة

Parasites of animals and birds expatriate : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 271من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR4178كود المقرر : 

 Virology of exotic animals andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیرولوجیا الحیوانات والطیور الوافدةوصف المقرر بالعربیة  : 
birds

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیرولوجیا الحیوانات والطیور الوافدة

Verulogia animals and birds expatriate : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 272من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC4206كود المقرر : 

بكتریولوجیا وفطریات الحیوانات والطیور وصف المقرر بالعربیة  : 
الوافدة

 Bacteriology and mycology ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
emigrant   animals and birds

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بكتریولوجیا وفطریات الحیوانات والطیور الوافدة

Bacteriological fungi and animals and birds expatriate : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 273من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC4208كود المقرر : 

 Bacteria, fungi and publicوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البكتریا والفطریات والصحة العامةوصف المقرر بالعربیة  : 
health

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البكتریا والفطریات والصحة العامة

Bacteria fungi and public health : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 274من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR4545كود المقرر : 

Pollution and Reproductionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التلوث البیئى والتناسلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التلوث البیئى والتناسل

Environmental pollution and reproduction : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 275من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM4278كود المقرر : 

Veterinary Regulationsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : القوانین واالجراءات البیطریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     القوانین واالجراءات البیطریة

Laws and procedures of veterinary : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 276من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON4558كود المقرر : 

 Occupational, environmentalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المخاطر المھنیة والبیئیة والصحیةوصف المقرر بالعربیة  : 
and health hazard

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المخاطر المھنیة والبیئیة والصحیة

Occupational hazards and environmental and health : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 277من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NDC4577كود المقرر : 

 Ecological monitoring ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الترصد البیئى لالمراض المعدیةوصف المقرر بالعربیة  : 
animal infectious diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الترصد البیئى لالمراض المعدیة

Environmental surveillance of Infectious Diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 278من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4611كود المقرر : 

Biostatisticsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : احصاء حیوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     احصاء حیوى

Biostatistics : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى االول

صفحة 279من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID4483كود المقرر : 

 Principles of Animalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبادئ الوبائیات الحیوانیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Epidemiology

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبادئ الوبائیات الحیوانیة

Principles of epidemiology of animal : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 280من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON4555كود المقرر : 

 Epidemiology of zoonoticوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وبائیات االمراض المشتركةوصف المقرر بالعربیة  : 
diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وبائیات االمراض المشتركة

The epidemiology of common diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 281من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID4477كود المقرر : 

 Infectious Diseases of Dairyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض ماشیة اللبن المعدیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Cattle

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض ماشیة اللبن المعدیة

Dairy cattle infectious diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 282من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



POD4429كود المقرر : 

Epidemic Diseases of Birdsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الطیور الوبائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الطیور الوبائیة

Bird disease epidemic : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى الثانى
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كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4301كود المقرر : 

Veterinary Epidemiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وبائیة بیطریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وبائیة بیطریة

Epidemiological veterinary : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON4551كود المقرر : 

دور القوارض والحشرات فى نقل االمراض وصف المقرر بالعربیة  : 
المشتركة

 Role of rodents and arthropodsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
for transmission of zoonotic 

disease

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دور القوارض والحشرات فى نقل االمراض المشتركة

The role of rodents and insects in the transfer of common diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4303كود المقرر : 

 Environmental hygiene andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصحة البیئیة  والتلوثوصف المقرر بالعربیة  : 
pollution

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصحة البیئیة والتلوث

Health and environmental pollution : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR4544كود المقرر : 

Herd Fertility Managementوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االدارة التناسلیة للمزارعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االدارة التناسلیة للمزارع

Administration genital Farms : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدبلوم/ امراض االسماك و االستزراع السمكي

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم

الشھادة:-دبلوم الدراسات العلیا فى أمراض االسماك و االستزراع السمكي
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كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM4281كود المقرر : 

Aquatic Toxicologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سموم االحیاء المائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سموم االحیاء المائیة

Poisons aquatic : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM4402كود المقرر : 

 Reproduction in Fish andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التكاثر فى االسماك والكائنات البحریةوصف المقرر بالعربیة  : 
Aquatic Biota

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التكاثر فى االسماك والكائنات البحریة

Reproduction in fish and marine organisms : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON4556كود المقرر : 

Zoonotic Diseases (Fish)وصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض مشتركة (اسماك )وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض مشتركة (اسماك )

Joint disease Fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 291من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4610كود المقرر : 

Economics of Fish Farmsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصادیات المزارع السمكیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصادیات المزارع السمكیة

The economics of fish farms : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى االول

صفحة 292من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM4400كود المقرر : 

Fish and shellfish diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض االسماك والقشریاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض االسماك والقشریات

Fish and shellfish diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 293من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT4102كود المقرر : 

Fish Pathologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا االسماك

Fish Pathology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 294من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-4077كود المقرر : 

Fish Physiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا االسماك

Physiology of Fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 295من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR4156كود المقرر : 

Fish parasitesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات االسماك

Fish parasites : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى الثانى

صفحة 296من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM4401كود المقرر : 

Fish and Shellfish Cultureوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استنزاع االسماك والقشریاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استنزاع االسماك والقشریات

Astnazza fish and crustaceans : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 297من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC4204كود المقرر : 

 Bacteriology and Mycology ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بكتریولوجیا وفطریات االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 
fish

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بكتریولوجیا وفطریات االسماك

Bacteriological and fungal Fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 298من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4303كود المقرر : 

 Environmental hygiene andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصحة البیئیة  والتلوثوصف المقرر بالعربیة  : 
pollution

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصحة البیئیة والتلوث

Health and environmental pollution : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 299من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN4132كود المقرر : 

Fish Nutritionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة االسماك

Fish feed : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 300من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدبلوم/ رعایھ و امراض حیوانات التجارب

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم

الشھادة:-دبلوم الدراسات العلیا فى رعایة و امراض حیوانات التجارب

صفحة 301من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH4026كود المقرر : 

Laboratory Animals Histologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھستولوجیا حیوانات التجاربوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھستولوجیا حیوانات التجارب

Hustologia experimental animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 302من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR4162كود المقرر : 

Laboratory animals Parasitesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات حیوانات  التجاربوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 1.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات حیوانات التجارب

Parasites experimental animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 303من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR4179كود المقرر : 

Virology of Laboratory Animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیرولوجیا حیوانات التجاربوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیرولوجیا حیوانات التجارب

Verulogia experimental animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 304من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC4211كود المقرر : 

 Bacteriology and Mycology ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بكتریولوجیا وفطریات حیوانات التجاربوصف المقرر بالعربیة  : 
Laboratory Animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بكتریولوجیا وفطریات حیوانات التجارب

Bacteriological and fungal experimental animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 305من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4331كود المقرر : 

 Rules and regulations forوصف المقرر باإلنجلیزیة  : قوانین وشرائع معاملة حیوانات التجاربوصف المقرر بالعربیة  : 
handling experimental animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     قوانین وشرائع معاملة حیوانات التجارب

Laws and canons of the treatment of experimental animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى االول

صفحة 306من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4325كود المقرر : 

  Behaviors and Managementوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات ورعایة حیوانات التجاربوصف المقرر بالعربیة  : 
of Laboratory animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة حیوانات التجارب

Behaviors and care of experimental animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 307من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT4103كود المقرر : 

 Pathology of Experimntalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا حیوانات التجاربوصف المقرر بالعربیة  : 
Animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا حیوانات التجارب

Pathology laboratory animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 308من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN4127كود المقرر : 

Nutrition of Lab Animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة  حیوانات التجاربوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة حیوانات التجارب

Feeding experimental animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 309من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE4002كود المقرر : 

 Anatomy of Experimentalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح حیوانات التجاربوصف المقرر بالعربیة  : 
Animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح حیوانات التجارب

Anatomy of experimental animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 310من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON4553كود المقرر : 

 Zoonotic diseases ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض مشتركة (حیوانات التجارب)وصف المقرر بالعربیة  : 
experimental animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض مشتركة (حیوانات التجارب)

Joint disease experimental animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى الثانى

صفحة 311من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4309كود المقرر : 

 Health and harboringوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة وایواء حیوانات التجاربوصف المقرر بالعربیة  : 
experimental animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة وایواء حیوانات التجارب

Health and harboring experimental animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 312من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR4536كود المقرر : 

 Reproduction in Laboratoryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تناسل حیوانات التجاربوصف المقرر بالعربیة  : 
Animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تناسل حیوانات التجارب

Reproduction of experimental animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 313من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR4502كود المقرر : 

Experimental Surgeryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة تجریبیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة تجریبیة

Experimental Surgery : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 314من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID4480كود المقرر : 

 Infectious diseasesofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض حیوانات التجارب المعدیةوصف المقرر بالعربیة  : 
experimental animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض حیوانات التجارب المعدیة

Infectious diseases in experimental animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 315من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP4255كود المقرر : 

فحص صورة الدم واختبارات وظائف وصف المقرر بالعربیة  : 
االعضاء فى حیوانات التجارب

 Assessment of blood pictureوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
and organ function tests in 

laboratory animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فحص صورة الدم واختبارات وظائف االعضاء فى حیوانات التجارب

Image checking blood tests and physiology in experimental animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 316من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدبلوم/ االرشاد البیطرى

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم

الشھادة:-دبلوم الدراسات العلیا فى االرشاد البیطرى

صفحة 317من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM4278كود المقرر : 

Veterinary Regulationsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : القوانین واالجراءات البیطریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     القوانین واالجراءات البیطریة

Veterinary Regulations : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 318من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC4350كود المقرر : 

Meat hygiene and its productsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الرقابة الصحیة على اللحوم و منتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الرقابة الصحیة على اللحوم ومنتجاتھا

Meat hygiene and its products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 319من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC4375كود المقرر : 

Mik hygiene and its productsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الرقابة الصحیة على االلبان ومنتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الرقابة الصحیة على االلبان ومنتجاتھا

Health control on dairy products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 320من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID4475كود المقرر : 

Infectious Diseases (General)وصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض المعدیة (عام)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض المعدیة (عام)

Infectious Diseases General : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 321من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4614كود المقرر : 

Computerوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حاسب الىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حاسب الى

computer : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى االول

صفحة 322من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4306كود المقرر : 

 Animal , Poultry andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة الحیوان والدواجن والبیئةوصف المقرر بالعربیة  : 
Environmental Hygiene

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة الحیوان والدواجن والبیئة

Animal health and poultry and the environment : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 323من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID4483كود المقرر : 

 Principles of Animalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مبادئ الوبائیات الحیوانیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Epidemiology

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مبادئ الوبائیات الحیوانیة

Principles of Epidemiology animal : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 324من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4316كود المقرر : 

Veterinary extensionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ارشاد بیطرىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ارشاد بیطرى

Veterinary guidance : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 325من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4609كود المقرر : 

Ways of extension and mediaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق االرشاد واالعالموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق االرشاد واالعالم

Ways extension and the media : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 326من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4611كود المقرر : 

Biostatisticsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : احصاء حیوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     احصاء حیوى

Biostatistics : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى الثانى

صفحة 327من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON4550كود المقرر : 

General Zoonotic Diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض مشتركة (عام)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض مشتركة (عام)

Joint diseases General : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 328من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4612كود المقرر : 

Feasibility studiesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسات جدوىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات جدوى

Feasibility studies : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 329من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4605كود المقرر : 

Economics of Dairy Farmsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصادیات مزارع االلبانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصادیات مزارع االلبان

Economics of Dairy Farms : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 330من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4613كود المقرر : 

Sociologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم  االجتماعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم االجتماع

Sociology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 331من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4301كود المقرر : 

Veterinary Epidemiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وبائیة بیطریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وبائیة بیطریة

Epidemiological veterinary : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 332من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدبلوم/ الحیوانات و الطیور البریھ

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم

الشھادة:-دبلوم الدراسات العلیا فى الحیوانات و الطیور البریة

صفحة 333من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN4134كود المقرر : 

 Wild Animals and Wild Birdsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الحیوانات والطیور البریةوصف المقرر بالعربیة  : 
Nutrition

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الحیوانات والطیور البریة

Feeding wild animals and birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 334من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR4160كود المقرر : 

 Wild animals and Poultryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات الحیوانات والطیور البریةوصف المقرر بالعربیة  : 
Parasites

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات الحیوانات والطیور البریة

Parasites of animals and wild birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 335من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR4184كود المقرر : 

 Virology of wild animals andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیرولوجیا الحیوانات والطیور البریةوصف المقرر بالعربیة  : 
birds

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیرولوجیا الحیوانات والطیور البریة

Verulogia animals and wild birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 336من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC4210كود المقرر : 

بكتریولوجیا وفطریات الحیوانات والطیور وصف المقرر بالعربیة  : 
البریة

 Bacteriology and Mycology ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
wild animals and birds

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بكتریولوجیا وفطریات الحیوانات والطیور البریة

Bacteriological fungi and animals and wild birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 337من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4313كود المقرر : 

 Wild lifeوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الحفاظ على الحیاة البریةوصف المقرر بالعربیة  : 
preservationConservation

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الحفاظ على الحیاة البریة

Wildlife Conservation : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 338من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR4509كود المقرر : 

Wild Animals  Surgeryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة الحیوانات البریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة الحیوانات البریة

Surgery wild animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى االول

صفحة 339من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4327كود المقرر : 

 Behaviour and Management ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات ورعایة الحیوانات والطیور البریةوصف المقرر بالعربیة  : 
Wildlife Animals and Birds

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة الحیوانات والطیور البریة

Ahioyslukiat count and care of animals and wild birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 340من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID4453كود المقرر : 

Wild Animals Internal Medicineوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الحیوانات والطیور البریة الباطنةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الحیوانات والطیور البریة الباطنة

Diseases of animals and wild birds Batinah : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 341من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-4078كود المقرر : 

Environmental physiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیو لوجیا البیئةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا البیئة

SEO loggia environment : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 342من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4312كود المقرر : 

Wild Animals Hygiene.وصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة الحیوانات البریة فى االسروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة الحیوانات البریة فى االسر

The health of wild animals in captivity : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى الثانى

صفحة 343من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON4552كود المقرر : 

 Zoonotic diseases of wildوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض مشتركة (الحیوانات البریة )وصف المقرر بالعربیة  : 
animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض مشتركة (الحیوانات البریة )

Joint diseases wild animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 344من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID4479كود المقرر : 

 Infectious Diseases of Wildوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الحیوانات البریة المعدیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الحیوانات البریة المعدیة

Infectious diseases of wild animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 345من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR4535كود المقرر : 

التقنیات الحدیثة فى تكاثر الحیوانات والطیور وصف المقرر بالعربیة  : 
البریة

 Reproductive Biotechnology inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
Wild animals and birds

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التقنیات الحدیثة فى تكاثر الحیوانات والطیور البریة

T modern reproduction in animals and wild birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 346من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



POD4427كود المقرر : 

Diseases of wild birdsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الطیور البریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الطیور البریة

Diseases of wild birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 347من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدبلوم/ تكنولوجیا الجلود

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم

الشھادة:-دبلوم الدراسات العلیا فى تكنولوجیا الجلود

صفحة 348من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NDC4575كود المقرر : 

 Structure and Ultrastructure ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح وھستولوجیا وكیمیاء الجلدوصف المقرر بالعربیة  : 
Skin & Hide

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح وھستولوجیا وكیمیاء الجلد

The anatomy and chemistry of the skin Hustologia : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 349من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID4484كود المقرر : 

Veterinary Dermatologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض الجلدیة للحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض الجلدیة للحیوان

Dermatologist animal : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 350من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC4359كود المقرر : 

 Preparation and specificationوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تجھیز ومواصفات الجلد الخاموصف المقرر بالعربیة  : 
of raw leather

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تجھیز ومواصفات الجلد الخام

Processing specifications and rough skin : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 351من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4616كود المقرر : 

NFC4616وصف المقرر باإلنجلیزیة  : مواد كیمیائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مواد كیمیائیة.

Chemicals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 352من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4617كود المقرر : 

Chemistry tanningوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء الدباغةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء الدباغة

Chemistry tanning : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 353من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4618كود المقرر : 

Tests leatherوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اختبارات الجلودوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اختبارات الجلود

Tests leather : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 354من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4624كود المقرر : 

Chemical Engineeringوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة كیمیائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة كیمیائیة

Chemical Engineering : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 355من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4625كود المقرر : 

Mechanical Engineeringوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة میكانیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة میكانیكیة

Mechanical Engineering : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 356من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4626كود المقرر : 

 Tanning and leatherوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دباغة وتصنیع الجلودوصف المقرر بالعربیة  : 
manufacturing

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دباغة وتصنیع الجلود

Tanning and leather manufacturing : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 357من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON4559كود المقرر : 

 Occupational diseases in theوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض المھنیة فى صناعة الجلودوصف المقرر بالعربیة  : 
leather industry

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض المھنیة فى صناعة الجلود

Occupational diseases in the leather industry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 358من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM4317كود المقرر : 

 An environmental health in theوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصحة البئیة فى صناعة الجلودوصف المقرر بالعربیة  : 
leather industry

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصحة البئیة فى صناعة الجلود

An environmental health in the leather industry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 359من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC4360كود المقرر : 

Evaluation of raw leatherوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم الجلد الخاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم الجلد الخام

Evaluation of rough skin : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 360من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4619كود المقرر : 

Adhesivesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مواد الصقةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مواد الصقة

Adhesives : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 361من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4620كود المقرر : 

Artificial skinوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الجلد الصناعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الجلد الصناعى

Artificial skin : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 362من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4621كود المقرر : 

 Alatjhat modern in leatherوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االتجھات الحدیثة فى صناعة الجلودوصف المقرر بالعربیة  : 
industry

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االتجھات الحدیثة فى صناعة الجلود

Alatjhat modern in leather industry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 363من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4627كود المقرر : 

Ways design leather productsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق تصمیم المنتجات الجلدیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق تصمیم المنتجات الجلدیة

Ways design leather products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 364من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4628كود المقرر : 

 Electrical Engineering andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھندسة كھرباء وقیاساتوصف المقرر بالعربیة  : 
measurements

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھندسة كھرباء وقیاسات

Electrical Engineering and measurements : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 365من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4629كود المقرر : 

 Control in the industrialوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التحكم فى العملیة الصناعیة للجلودوصف المقرر بالعربیة  : 
process for leather

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 2.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحكم فى العملیة الصناعیة للجلود

Control in the industrial process for leather : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 1.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى االول

صفحة 366من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC4357كود المقرر : 

Economies of leathers industryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصادیات صناعة الجلودوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصادیات صناعة الجلود

The economics of the leather industry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 367من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC4358كود المقرر : 

 Veterinary principles ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االسس البیطریة لصناعة الجلودوصف المقرر بالعربیة  : 
leathers industry

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االسس البیطریة لصناعة الجلود

Veterinary foundations for the leather industry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

 الفرقة/المستوى:-دبلوم الدراسات العلیا/ مرحلة الدبلوم/ الفصل الدراسى الثانى

صفحة 368من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4622كود المقرر : 

 marketing Systems andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظم تسویق وادارة وانتاجوصف المقرر بالعربیة  : 
production management

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم تسویق وادارة وانتاج

Systems marketing management and production : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 369من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NFC4623كود المقرر : 

 Computer and Informationوصف المقرر باإلنجلیزیة  : حاسبات ونظم معلوماتوصف المقرر بالعربیة  : 
Systems

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     حاسبات ونظم معلومات

Computer and Information Systems : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 2.0 مجموعة نظرى

24.0 1.0 مجموعة عملى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 370من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الماجستیر/ قسم التشریح واالجنة

 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة

ANE3000كود المقرر : 

Clinical Anatomyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التشریح االكلینیكى العاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التشریح االكلینیكى العام

General Clinical Anatomy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-الماجستیر فى العلوم الطبیة البیطریة تخصص التشریح واالجنة

صفحة 371من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3001كود المقرر : 

 Surface and topographicوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التشریح السطحى والطبقىوصف المقرر بالعربیة  : 
Anatomy

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التشریح السطحى والطبقى

Surface anatomy and the class : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 372من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3002كود المقرر : 

 Anatomy of the locomotorوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح الجھاز الحركىوصف المقرر بالعربیة  : 
System

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح الجھاز الحركى

Anatomy of the musculoskeletal system : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 373من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3003كود المقرر : 

 Anatomy of the digestiveوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح الجھاز الھضمىوصف المقرر بالعربیة  : 
system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح الجھاز الھضمى

Anatomy of gastrointestinal tract : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 374من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3004كود المقرر : 

 Anatomy of the urogenitalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح الجھاز البولى والتناسلىوصف المقرر بالعربیة  : 
system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح الجھاز البولى والتناسلى

Anatomy of the urinary and reproductive systems : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 375من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3005كود المقرر : 

 Anatomy of the respiratoryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح الجھاز التنفسىوصف المقرر بالعربیة  : 
system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح الجھاز التنفسى

Anatomy of the respiratory system : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 376من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3006كود المقرر : 

 Anatomy of the cardiovascularوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح الجھاز الدورى والقلبوصف المقرر بالعربیة  : 
system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح الجھاز الدورى والقلب

Anatomy of the heart and circulatory system : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 377من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3007كود المقرر : 

 Anatomy of the immuneوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح الجھاز المناعىوصف المقرر بالعربیة  : 
system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح الجھاز المناعى

Anatomy of the immune system : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 378من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3008كود المقرر : 

 Anatomy of the nervous andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح الجھاز العصبى والغدد الصماءوصف المقرر بالعربیة  : 
endocrine system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح الجھاز العصبى والغدد الصماء

Anatomy of the nervous system and the endocrine : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 379من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3009كود المقرر : 

 Anatomy of the sense organsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح اعضاء الحس والجلد وملحقاتھوصف المقرر بالعربیة  : 
and integumentary system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح اعضاء الحس والجلد وملحقاتھ

Anatomy members a sense of skin and its appendages : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 380من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3010كود المقرر : 

Avian anatomyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح  الطیوروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح الطیور

Anatomy of birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 381من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3011كود المقرر : 

Fish anatomyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح االسماك

Anatomy of Fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 382من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3012كود المقرر : 

 Embryology andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح االجنة والتطور الجنینىوصف المقرر بالعربیة  : 
developmental anatomy

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح االجنة والتطور الجنینى

Anatomy of embryos and embryonic development : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 383من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3013كود المقرر : 

 Anatomy of experimentalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح حیوانات التجارب (دراسة نوعیة)وصف المقرر بالعربیة  : 
animals qualitative study

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح حیوانات التجارب (دراسة نوعیة)

Anatomy of experimental animals qualitative study : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 384من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3014كود المقرر : 

 Modern anatomical andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقنیات تشریحیة وجنینیة حدیثةوصف المقرر بالعربیة  : 
embryological techniques

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقنیات تشریحیة وجنینیة حدیثة

Techniques of modern anatomical and embryonic : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 385من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى االول

ANE1001كود المقرر : 

 Basic and comparativeوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التشریح االساسى والمقارنوصف المقرر بالعربیة  : 
anatomy

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التشریح االساسى والمقارن

Basic anatomy and comparative : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 386من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى الثانى

ANE1002كود المقرر : 

Embryologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم االجنةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم االجنة

Embryology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 387من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الماجستیر/ قسم الخلیة واالنسجة

 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة

الشھادة:-الماجستیر فى العلوم الطبیة البیطریة تخصص الخلیة واالنسجة

صفحة 388من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH3025كود المقرر : 

التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجھاز وصف المقرر بالعربیة  : 
الدورى واللیمفاوى

 The histological andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
histochemical structure of 

cardiovascular and lymphatic 
system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجھاز الدورى واللیمفاوى

Textile and installation of the device Alencdjokimaay League and lymphoid : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 389من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH3026كود المقرر : 

التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجھاز وصف المقرر بالعربیة  : 
التنفسى

 The histological andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
histochemical structure of 

respiratory system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجھاز التنفسى

Installation Textile textile and chemical respiratory : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 390من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH3027كود المقرر : 

التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجھاز وصف المقرر بالعربیة  : 
الھضمى

 The histological andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
histochemical structure of 

digestive system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجھاز الھضمى

Installation Textile textile and chemical digestive system : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 391من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH3028كود المقرر : 

 Immune system andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الجھاز المناعى وكیمیاء النسیج المناعیةوصف المقرر بالعربیة  : 
immunohistochemistry

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الجھاز المناعى وكیمیاء النسیج المناعیة

The immune system and the immune textile chemistry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 392من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH3029كود المقرر : 

التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجھاز وصف المقرر بالعربیة  : 
البولى

 The histological andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
histochemical structure of 

urinary systemal

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجھاز البولى

Installation Textile textile and chemical Urological : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 393من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH3030كود المقرر : 

التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجھاز وصف المقرر بالعربیة  : 
التناسلى

 The histological andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
histochemical structure of 

reproductive system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجھاز التناسلى

Installation Textile textile and chemical reproductive system : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 394من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH3031كود المقرر : 

التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للغدد وصف المقرر بالعربیة  : 
الصماء

 The histological andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
histochemical structure of 

endocrine system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للغدد الصماء

Installation Textile and textile chemical endocrine : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 395من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH3032كود المقرر : 

التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجھاز وصف المقرر بالعربیة  : 
العصبى

 The histological andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
histochemical structure of 

nervous system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجھاز العصبى

Installation Textile textile and chemical nervous system : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 396من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH3033كود المقرر : 

التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجلد وصف المقرر بالعربیة  : 
وملحقاتھ

 The histological andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
histochemical structure of 

integumentary system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجلد وملحقاتھ

Installation Textile textile and chemical skin  Peripherals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 397من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH-3034كود المقرر : 

Fish histologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھستولوجیا االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھستولوجیا االسماك

Hustologia Fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 398من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH-3035كود المقرر : 

Avian histologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھستولوجیا الطیوروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھستولوجیا الطیور

Hustologia birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 399من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH-3036كود المقرر : 

Wild animals histologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھستولوجیا الحیوانات البریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھستولوجیا الحیوانات البریة

Hustologia wild animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 400من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى االول

CYH1010كود المقرر : 

 Histological and histochemicalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التقنیة النسجیة والھستوكیمیائیةوصف المقرر بالعربیة  : 
techniques

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التقنیة النسجیة والھستوكیمیائیة

Technical textiles and textile Alhustokimaaah : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 401من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى الثانى

CYH1011كود المقرر : 

Cytology and general histologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم الخلیة واالنسجة العاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم الخلیة واالنسجة العام

Cytology and tissues year : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 402من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الماجستیر/ قسم الكیمیاء الحیویة

 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة

BIC3050كود المقرر : 

 Biochemistry of tissues andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء حیویة االنسجة والسوائل الجسمیةوصف المقرر بالعربیة  : 
body fluids

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء حیویة االنسجة والسوائل الجسمیة

Biochemistry tissues and bodily fluids : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-الماجستیر فى العلوم الطبیة البیطریة تخصص الكیمیاء الحیویة

صفحة 403من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC3051كود المقرر : 

Biochemistry of Nutritionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء حیویة التغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء حیویة التغذیة

Biochemistry Nutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 404من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC3052كود المقرر : 

Clinical  Biochemistryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الكیمیاء  الحیویة  االكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الكیمیاء الحیویة االكلینیكیة

Clinical Biochemistry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 405من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC3053كود المقرر : 

Avian metabolismوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االیض الغذائى للطیوروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االیض الغذائى للطیور

Metabolism of food for the birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 406من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC3054كود المقرر : 

Fish Biochemistryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء حیویة  االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء حیویة االسماك

Biochemistry Fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 407من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC3055كود المقرر : 

Microbial Biochemistryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء حیویة االحیاء الدقیقةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء حیویة االحیاء الدقیقة

Biochemistry Microbiology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 408من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC3056كود المقرر : 

Biochemistry of Radiationوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء االشعاعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء االشعاع

Radiation Chemistry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 409من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC_3057كود المقرر : 

Molecular Biologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البیولوجیا الجزیئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البیولوجیا الجزیئیة

Molecular Biology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 410من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC3058كود المقرر : 

Ruminant metabolismوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االیض الغذائى فى المجتراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االیض الغذائى فى المجترات

Metabolism in ruminant : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 411من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC3059كود المقرر : 

Biochemistry of Ecologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء حیویة البیئةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء حیویة البیئة

Biochemistry environment : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 412من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC3060كود المقرر : 

 Analytical methods inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطرق المعملیة فى الكیمیاء الحیویةوصف المقرر بالعربیة  : 
Biochemistry

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطرق المعملیة فى الكیمیاء الحیویة

Laboratory methods in biochemistry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 413من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC3061كود المقرر : 

Biochemistry of hormonesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء حیویة الھرمونات والتكاثروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء حیویة الھرمونات والتكاثر

Biochemistry of hormones and reproduction : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 414من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى االول

BIC1020كود المقرر : 

Molecular Biochemistryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الكمیاء الحیویة الجزیئیھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الكمیاء الحیویة الجزیئیھ

Biochemistry Molecular : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 415من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى الثانى

BIC1021كود المقرر : 

Metabolism and body fluidsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االیض الغذائىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االیض الغذائى

Metabolic : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 416من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الماجستیر/ قسم الفسیولوجیا

 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة

PHY-3075كود المقرر : 

 Physiology of blood andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الدم والمناعةوصف المقرر بالعربیة  : 
immunity

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الدم والمناعة

Physiology of the blood and immune : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-الماجستیر فى العلوم الطبیة البیطریة تخصص الفسیولوجیا

صفحة 417من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3076كود المقرر : 

Physiology of digestionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا  الھضموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا  الھضم

The physiology of digestion : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 418من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3077كود المقرر : 

Physiology of endocrine glandsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الغدد الصماءوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الغدد الصماء

Physiology Endocrinology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 419من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3078كود المقرر : 

 Physiology of comparativeوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التناسل المقارنوصف المقرر بالعربیة  : 
reproduction

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التناسل المقارن

Comparative physiology of reproduction : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 420من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



phy_3079كود المقرر : 

 Physiology of the nervousوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الجھاز العصبىوصف المقرر بالعربیة  : 
system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الجھاز العصبى

Physiology of the nervous system : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 421من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3080كود المقرر : 

Cell physiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الخلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الخلیة

Cell physiology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 422من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3081كود المقرر : 

 Environmental and adaptationوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا البیئة واالقلمةوصف المقرر بالعربیة  : 
physiology

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا البیئة واالقلمة

Environmental Physiology of regionalization : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 423من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3082كود المقرر : 

Physiology of musclesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا العضالتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا العضالت

Physiology of muscle : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 424من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3083كود المقرر : 

 Physiology of growth andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا النمو والتمثیل الغذائىوصف المقرر بالعربیة  : 
metabolism

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا النمو والتمثیل الغذائى

Physiology of growth and metabolism : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 425من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3084كود المقرر : 

 Physiology of the udder andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الضرع وادرار اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 
lactation

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الضرع وادرار اللبن

Physiology of mastitis and milk Adrar : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 426من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3085كود المقرر : 

 Physiology of the heart andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا القلب واالوعیة الدمویةوصف المقرر بالعربیة  : 
blood vesicles

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا القلب واالوعیة الدمویة

The physiology of the heart and blood vessels : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 427من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3086كود المقرر : 

Physiology of respirationوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التنفسوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التنفس

Physiology of breathing : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 428من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3087كود المقرر : 

Physiology of the kidneysوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الكلىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الكلى

Renal Physiology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 429من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3088كود المقرر : 

 Behavioral physiology (animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا السلوكیات ( الحیوانات والطیور )وصف المقرر بالعربیة  : 
(and birds

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا السلوكیات ( الحیوانات والطیور )

Physiology behaviors animals and birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 430من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3089كود المقرر : 

 Physiology of wild animals andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الطیور و الحیوانات البریةوصف المقرر بالعربیة  : 
birds

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الطیور و الحیوانات البریة

Physiology of birds and wild animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 431من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3090كود المقرر : 

 Physiology of experimentalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا حیوانات التجاربوصف المقرر بالعربیة  : 
animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا حیوانات التجارب

Physiology of experimental animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 432من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3091كود المقرر : 

 Advanced techniques inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التقنیات الحدیثة فى مجال الفسیولوجیاوصف المقرر بالعربیة  : 
physiology

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التقنیات الحدیثة فى مجال الفسیولوجیا

Modern technologies in the field of physiology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 433من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3092كود المقرر : 

Ruminants digestionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الھضم فى المجتراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الھضم فى المجترات

Digestion in ruminants : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 434من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3093كود المقرر : 

Fish physiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا االسماك

Physiology of Fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 435من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3094كود المقرر : 

Pet animals physiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الحیوانات المنزلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الحیوانات المنزلیة

Physiology of domestic animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 436من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3095كود المقرر : 

Physiology of special sensesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الحواس الخاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الحواس الخاصة

Physiology of Special Senses : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 437من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3096كود المقرر : 

Birds physiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الطیوروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الطیور

Physiology of Birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 438من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3097كود المقرر : 

Rabbit physiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا االرانب

Physiology rabbits : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 439من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى االول

PHY 1030كود المقرر : 

 Advanced general physiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا عام متقدم 1وصف المقرر بالعربیة  : 
((1

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا عام متقدم 1

Physiology in Advanced 1 : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 440من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى الثانى

PHY-1031كود المقرر : 

 Advanced general physiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا عام متقدم  2وصف المقرر بالعربیة  : 
((2

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا عام متقدم  2

Physiology in Advanced 2 : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 441من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الماجستیر/ قسم الباثولوجیا

 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة

PAT3100كود المقرر : 

 pathology of Sheep and Goatوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا امراض االغنام والماعزوصف المقرر بالعربیة  : 
diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا امراض االغنام والماعز

Pathology disease of sheep and goats : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-الماجستیر فى العلوم الطبیة البیطریة تخصص الباثولوجیا

صفحة 442من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3101كود المقرر : 

Pathology of Camel diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا امراض الجمالوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا امراض الجمال

Disease pathology beauty : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 443من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3102كود المقرر : 

Equine pathologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا امراض الخیولوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا امراض الخیول

Disease pathology horses : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 444من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3103كود المقرر : 

pathology of Cattle diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا امراض االبقاروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا امراض االبقار

Cow disease pathology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 445من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT_3104كود المقرر : 

Fish pathologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باتولوجیا االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باتولوجیا االسماك

Batolojia Fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 446من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3105كود المقرر : 

 Pathology of birds & rabbitوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا امراض الطیور واالرانبوصف المقرر بالعربیة  : 
diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا امراض الطیور واالرانب

Pathology disease of birds and rabbits : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 447من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3106كود المقرر : 

Pathology of petsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا الحیوانات االلیفةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا الحیوانات االلیفة

Pathology pet : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 448من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3107كود المقرر : 

باثولوجیا الحیوانات والطیور البریة وصف المقرر بالعربیة  : 
والزواحف

 Pathology of wild birds andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
reptiles

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا الحیوانات والطیور البریة والزواحف

Pathology of wild animals and birds and reptiles : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 449من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3108كود المقرر : 

 Pathology of experimntalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا حیوانات التجاربوصف المقرر بالعربیة  : 
animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا حیوانات التجارب

Pathology laboratory animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 450من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3109كود المقرر : 

 Pathology of nutritiomalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا امراض سوء التغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 
defencies

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا امراض سوء التغذیة

Disease pathology dyspepsia : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 451من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3110كود المقرر : 

 Pathology ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا  تلوث البیئةوصف المقرر بالعربیة  : 
environmentalpollution

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا تلوث البیئة

Pathology of environmental pollution : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 452من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3111كود المقرر : 

Immunopathologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا مناعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا مناعیة

Immune pathology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 453من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3112كود المقرر : 

Pathology of neonatesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا الحیوانات حدیثة الوالدةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا الحیوانات حدیثة الوالدة

Pathology newborn animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 454من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3113كود المقرر : 

Pathology of reproductionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا  التناسلیاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا التناسلیات

Pathology Altanasliat : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 455من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3114كود المقرر : 

Pathology of oncologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا االوراموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا االورام

Tumor Pathology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 456من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3115كود المقرر : 

Toxicopathologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا  السموموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا  السموم

Pathology toxins : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 457من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3116كود المقرر : 

Surgical pathologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا الجراحةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا الجراحة

Surgical Pathology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 458من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3117كود المقرر : 

Pathology of nervous systemوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا الجھاز العصبىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا الجھاز العصبى

Pathology of the nervous system : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 459من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى االول

PAT1040كود المقرر : 

Advanced General Pathologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا عام متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا عام متقدم

Pathology in Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 460من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى الثانى

PAT1041كود المقرر : 

Advanced Systemic Pathologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا خاص متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا خاص متقدم

Advanced special pathology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 461من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الماجستیر/ قسم التغذیة والتغذیة االكلینیكیة

 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة

NCN3125كود المقرر : 

 Nutrition of Cattle and Buffaloوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة االبقار والجاموس والتغذیة االكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 
and Clinical Nutrition

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة االبقار والجاموس والتغذیة االكلینیكیة

Feeding cows buffaloes and Clinical Nutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-الماجستیر فى العلوم الطبیة البیطریة تخصص التغذیة والتغذیة االكلینیكیة

صفحة 462من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3126كود المقرر : 

 Nutritionof Sheep and Goatsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة االغنام والماعز والتغذیة االكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 
and Clinical Nutrition

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة االغنام والماعز والتغذیة االكلینیكیة

Feeding sheep and goats and Clinical Nutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 463من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3127كود المقرر : 

 Nutrition of Camels andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الجمال والتغذیة االكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Clinical Nutrition

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الجمال والتغذیة االكلینیكیة

Nutrition and beauty of Clinical Nutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 464من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3128كود المقرر : 

 Nutrition of Horses and Clinicalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الخیول والتغذیة االكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Nutrition

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الخیول والتغذیة االكلینیكیة

Horse feed and Clinical Nutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 465من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3129كود المقرر : 

تغذیة االسماك واالحیاء المائیة والتغذیة وصف المقرر بالعربیة  : 
االكلینیكیة

 Feeding fish and aquatic andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
Clinical Nutrition

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة االسماك واالحیاء المائیة والتغذیة االكلینیكیة

Nutrition of Fish and Marine Life and Clinical Nutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 466من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3130كود المقرر : 

 Nutrition of Poultry andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الدواجن وامراض سوء التغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Malnutrition Diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الدواجن وامراض سوء التغذیة

Poultry feed and diseases of malnutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 467من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3131كود المقرر : 

Clinical Nutritionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التغذیة االكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التغذیة االكلینیكیة

Clinical Nutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 468من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3132كود المقرر : 

 Nutrition and its Relation toوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التغذیة وعالقتھا بمقاومة االمراض والمناعةوصف المقرر بالعربیة  : 
Disease Resistance and 

Immunity

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التغذیة وعالقتھا بمقاومة االمراض والمناعة

Nutrition and its relationship to resist diseases and immunology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 469من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3133كود المقرر : 

Feedstuffsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مواد العلفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مواد العلف

Feedstuffs : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 470من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3134كود المقرر : 

 Nutrition of Rabbits andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة االرانب وامراض سوء التغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Malnutrition Diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة االرانب وامراض سوء التغذیة

Feeding rabbits and diseases of malnutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 471من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3135كود المقرر : 

 Ostrich Nutrition andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة النعام وامراض سوء التغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Malnutrition Diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة النعام وامراض سوء التغذیة

Food for ostriches and diseases of malnutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 472من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3136كود المقرر : 

Swine Nutritionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الخنازیروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الخنازیر

Feeding pigs : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 473من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3137كود المقرر : 

Lab Animal Nutritionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة حیوانات التجاربوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة حیوانات التجارب

Feeding experimental animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 474من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3138كود المقرر : 

Pet Nutritionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الحیوانات المنزلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الحیوانات المنزلیة

Feeding domestic animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 475من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3139كود المقرر : 

Wild Animal Nutritionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة  الحیوانات البریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الحیوانات البریة

Feeding wild animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 476من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3140كود المقرر : 

Nutrition of Wild Birdsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الطیور البریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الطیور البریة

Feeding wild birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 477من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3141كود المقرر : 

 Use of Biotechnology inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام التقنیة الحیویة فى التغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Nutrition

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام التقنیة الحیویة فى التغذیة

The use of biotechnology in nutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 478من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3142كود المقرر : 

التغذیة المقارنة لالنسان والحیوان ودور وصف المقرر بالعربیة  : 
المنتجات الحیوانیة فى تغذیة االنسان

 Nutrition comparison toوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
humans animals and the role 
of animal products in human 

nutrition

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التغذیة المقارنة لالنسان والحیوان ودور المنتجات الحیوانیة فى تغذیة االنسان

Nutrition comparison to humans animals and the role of animal products in human  : محتویات المقرر باإلنجلیزیة
nutrition

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 479من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3143كود المقرر : 

تطبیقات النظائر المشعة والتشعیع فى مجال وصف المقرر بالعربیة  : 
التغذیة

 Applications of Isotopes andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
irradiation in the field of 

nutrition

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تطبیقات النظائر المشعة والتشعیع فى مجال التغذیة

Applications of Isotopes and irradiation in the field of nutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 480من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3144كود المقرر : 

The economics of nutritionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصادیات التغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصادیات التغذیة

The economics of nutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 481من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3145كود المقرر : 

 Careful analysis of theوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التحلیل الدقیق لمكونات االعالف وسالمتھاوصف المقرر بالعربیة  : 
components of the feed and 

safety

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحلیل الدقیق لمكونات االعالف وسالمتھا

Careful analysis of the components of the feed and safety : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 482من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3146كود المقرر : 

 Production and Properوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصنیع وصحة وتداول االعالفوصف المقرر بالعربیة  : 
Handling of Feeds

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصنیع وصحة وتداول االعالف

Manufacturing and trading of health and feedstuff : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 483من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3147كود المقرر : 

تطبیقات الحاسوب فى تكوین العالئق وصف المقرر بالعربیة  : 
والمخالیط

 Computer Applications in Feedوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
Formulation

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تطبیقات الحاسوب فى تكوین العالئق والمخالیط

Computer Applications in the formation of diets and mixtures : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 484من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3147كود المقرر : 

تطبیقات الحاسوب فى تكوین العالئق وصف المقرر بالعربیة  : 
والمخالیط

 Computer Applications in theوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
formation of diets and mixtures

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تطبیقات الحاسوب فى تكوین العالئق والمخالیط

Computer Applications in the formation of diets and mixtures : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 485من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3148كود المقرر : 

Nutrition of Sporting Animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة حیوانات الریاضةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة حیوانات الریاضة

Feeding animals Sports : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 486من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى االول

NCN1050كود المقرر : 

Nutrition of non- ruminantوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة غیر المجتراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة غیر المجترات

Nonruminant feed : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 487من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى الثانى

NCN1051كود المقرر : 

Nutrition of ruminantوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة المجتراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة المجترات

Feeding ruminant : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 488من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الماجستیر/ قسم الطفیلیات

 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة

PAR3150كود المقرر : 

Clinical Parasitologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات اكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات اكلینیكیة

Clinical parasites : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-الماجستیر فى العلوم الطبیة البیطریة تخصص الطفیلیات

صفحة 489من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR3151كود المقرر : 

Poultry & Rabbit Parasitesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات الطیور و االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات الطیور واالرانب

Parasites of birds and rabbits : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 490من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR3152كود المقرر : 

Farm Animals Parasitesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات حیوانات المزرعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات حیوانات المزرعة

محتویات المقرر باإلنجلیزیة : 

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 491من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR3153كود المقرر : 

 Parasitology Laboratoryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التشخیص المعملى للطفیلیاتوصف المقرر بالعربیة  : 
Diagnosis

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التشخیص المعملى للطفیلیات

Laboratory diagnosis of parasites : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 492من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR3154كود المقرر : 

Veterinary Arthropodsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الحشرات  الطبیة البیطریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الحشرات الطبیة البیطریة

Insects Veterinary Medical : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 493من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR3155كود المقرر : 

Helminthologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم الدیدانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم الدیدان

Aware worms : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 494من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR3156كود المقرر : 

Protozoaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : األولیاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االولیات

Primitives : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 495من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR3157كود المقرر : 

Fish Parasitesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات االسماك

Fish parasites : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 496من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR3158كود المقرر : 

 Snails & their Veterinaryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : القواقع واھمیتھا الطبیة البیطریةوصف المقرر بالعربیة  : 
importance

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     القواقع واھمیتھا الطبیة البیطریة

Snails and importance of veterinary medical : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 497من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR3159كود المقرر : 

Immunoparasitologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المناعھ الطفیلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المناعة الطفیلیة

Immune parasitic : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 498من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR3160كود المقرر : 

Wild animals parasitesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات  الحیوانات البریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات الحیوانات البریة

Parasites of wild animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 499من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR3161كود المقرر : 

Environment Parasitic pollutionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التلوث البیئى بالطفیلیاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التلوث البیئى بالطفیلیات

Environmental pollution parasites : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 500من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR3162كود المقرر : 

Pets Parasitesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات الحیوانات االلیفةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات الحیوانات االلیفة

Parasites pet : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 501من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى االول

PAR 1060كود المقرر : 

Helminthologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دیدانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دیدان

Worms : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 502من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى الثانى

PAR1061كود المقرر : 

Protozoa & Arthropodsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اولیات ومفصلیاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اولیات ومفصلیات

Rudiments and arthropods : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 503من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الماجستیر/ قسم الفیروسات

 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة

VIR3175كود المقرر : 

Diagnostic virologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم تشخیص الفیروساتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم تشخیص الفیروسات

Aware of the diagnosis of virus : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-الماجستیر فى العلوم الطبیة البیطریة تخصص الفیروسات

صفحة 504من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR3176كود المقرر : 

Molecular biology of virusesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البیولوجیا الجزیئیة للفیروساتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البیولوجیا الجزیئیة للفیروسات

Molecular biology of viruses : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 505من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR3177كود المقرر : 

 Viruses of wild animals andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیروسات الحیوانات والطیور البریةوصف المقرر بالعربیة  : 
birds

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیروسات الحیوانات والطیور البریة

Viruses animals and wild birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 506من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR3178كود المقرر : 

Viral Vaccinologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم اللقاحات الفیروسیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم اللقاحات الفیروسیة

محتویات المقرر باإلنجلیزیة : 

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 507من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR3179كود المقرر : 

Tumor virusesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیروسات االورام السرطانیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیروسات االورام السرطانیة

Viruses tumors : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 508من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR3180كود المقرر : 

Viruses of poultryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیروسات الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیروسات الدواجن

Poultry viruses : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 509من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR3181كود المقرر : 

الفیروسات التى تنقل عن طریق الحشرات وصف المقرر بالعربیة  : 
المفصلیة

Arthropod-borne virusesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الفیروسات التى تنقل عن طریق الحشرات المفصلیة

Viruses that are transmitted by arthropod : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 510من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR3182كود المقرر : 

Fish virusesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیروسات االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیروسات االسماك

Fish Virus : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 511من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR3183كود المقرر : 

Advanced viral immunologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم مناعة الفیروسات (متقدم)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم مناعة الفیروسات (متقدم)

Immunology virus Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 512من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR3184كود المقرر : 

Viruses of farm animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الفیروسات التى تصیب حیوانات المزرعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الفیروسات التى تصیب حیوانات المزرعة

Viruses that infect farm animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 513من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR3185كود المقرر : 

Viruses of pet animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیروسات الحیوانات المنزلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیروسات الحیوانات المنزلیة

Viruses domestic animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 514من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى االول

VIR1070كود المقرر : 

Advanced general virologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیرولوجیا عام متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیرولوجیا عام متقدم

Verulogia in Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 515من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى الثانى

VIR1071كود المقرر : 

Viral immunologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم مناعة الفیروساتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم مناعة الفیروسات

Immunology viruses : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 516من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الماجستیر/ قسم المیكروبیولوجیا

 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة

MIC3200كود المقرر : 

Bacterial  taxonomyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصنیف البكتریاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصنیف البكتریا

Classification of bacteria : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-الماجستیر فى العلوم الطبیة البیطریة تخصص المیكروبیولوجیا

صفحة 517من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3201كود المقرر : 

Advanced Bacteriologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بكتریولوجیا متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بكتریولوجیا متقدم

Advanced bacteriological : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 518من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3202كود المقرر : 

 Diagnostic Bacteriology andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بكتریولوجیا وفطریات تشخیصیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Mycology

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بكتریولوجیا وفطریات تشخیصیة

Bacteriological diagnostic and fungi : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 519من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3203كود المقرر : 

 Molecular Bacteriology andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بكتریولوجیا وفطریات جزیئیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Mycology

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بكتریولوجیا وفطریات جزیئیة

Bacteriological and fungal molecular : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 520من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3204كود المقرر : 

Clinical Bacteriologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البكتریولوجیا االكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البكتریولوجیا االكلینیكیة

Clinical bacteriology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 521من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3205كود المقرر : 

Molecular Clinical Bacteriologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البكتریولوجیا االكلینیكیة الجزیئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البكتریولوجیا االكلینیكیة الجزیئیة

Clinical molecular bacteriology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 522من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3206كود المقرر : 

Advanced Immunologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناعة متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناعة متقدم

Advanced immunity : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 523من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3207كود المقرر : 

 Molecular  Diagnosticوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناعة جزیئیة وتشخیصیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Immunology

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناعة جزیئیة وتشخیصیة

Immunity and molecular diagnostic : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 524من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3208كود المقرر : 

 Genetics and Biotechnology ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة وتكنولوجیا حیویة المیكروباتوصف المقرر بالعربیة  : 
micoorganisms

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة وتكنولوجیا حیویة المیكروبات

Genetics and Biotechnology microbes : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 525من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3209كود المقرر : 

  Molecular Biology ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البیولوجیا الجزیئیة للمیكروباتوصف المقرر بالعربیة  : 
micoorganisms

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البیولوجیا الجزیئیة للمیكروبات

Molecular biology of microbes : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 526من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3210كود المقرر : 

Advanced Mycologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فطریات متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فطریات متقدم

Advanced fungi : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 527من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3211كود المقرر : 

Mycobacteriologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم المیكوبكتریاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم المیكوبكتریا

Science Almikopktrella : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 528من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3212كود المقرر : 

Mycoplasmologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم المیكوبالزماوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم المیكوبالزما

Aware of Mycoplasma : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 529من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3213كود المقرر : 

Spirocheatologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم الحلزوناتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم الحلزونات

Aware of snails : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 530من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3214كود المقرر : 

Anaerobic microorganismsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الالھوائیاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الالھوائیات

Anaerobes : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 531من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3215كود المقرر : 

 Bacterial and fungal veterinaryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم اللقاحات البیطریة البكتیریة والفطریةوصف المقرر بالعربیة  : 
vaccinology

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم اللقاحات البیطریة البكتیریة والفطریة

Science of veterinary vaccines bacterial and fungal : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 532من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3216كود المقرر : 

 Bacteria , fungi and immunityوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بكتریا وفطریات ومناعة الضرعوصف المقرر بالعربیة  : 
of udder

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بكتریا وفطریات ومناعة الضرع

Bacteria and fungi and udder immunity : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 533من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3217كود المقرر : 

 Bacteria and fungi ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بكتریا وفطریات الجھاز التناسلىوصف المقرر بالعربیة  : 
reproductive system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بكتریا وفطریات الجھاز التناسلى

Bacteria and fungi reproductive system : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 534من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3218كود المقرر : 

Enteric bacteriaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المعویات البكتیریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المعویات البكتیریة

Almauaat bacterial : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 535من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3219كود المقرر : 

البكتریا والفطریات الممرضة للحیوانات وصف المقرر بالعربیة  : 
والطیور البریة

 Pathogenic bacteria and fungiوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
of wild animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البكتریا والفطریات الممرضة للحیوانات والطیور البریة

Bacteria and fungi pathogenic to animals and wild birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 536من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3220كود المقرر : 

 Bacteriolgy , Mycology andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بكتریولوجیا وفطریات ومناعة الطیوروصف المقرر بالعربیة  : 
Immunology of birds

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بكتریولوجیا وفطریات ومناعة الطیور

Bacteriological and fungal immunity birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 537من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3221كود المقرر : 

Environmental Microbiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا البیئةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا البیئة

Environmental Microbiology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 538من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3222كود المقرر : 

Industerial Microbiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا الصناعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا الصناعة

Microbiology Industry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 539من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3223كود المقرر : 

خواص المیكروبات المسببة لالمراض وصف المقرر بالعربیة  : 
المشتركة

 Characterstics ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
microorganisms causing 

zoonotic

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     خواص المیكروبات المسببة لالمراض المشتركة

Properties of pathogenic microbes common : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 540من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3224كود المقرر : 

 Bacteria,fungi and immunity ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بكتریولوجیا وفطریات ومناعة االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 
fish

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بكتریولوجیا وفطریات ومناعة االسماك

Bacteriological and fungal immunity Fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 541من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3225كود المقرر : 

 Pathogenic fungi  causingوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الفطریات الممرضة الجھزة الجسموصف المقرر بالعربیة  : 
systemic mycoses

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الفطریات الممرضة الجھزة الجسم

Pathogenic fungi of the organs of the body : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 542من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3226كود المقرر : 

Yeastsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الخمائروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الخمائر

Yeasts : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 543من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3227كود المقرر : 

 Prion and diseases caused byوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البریون وامراضھوصف المقرر بالعربیة  : 
Prion

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البریون وامراضھ

Prion and dentistry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 544من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى االول

MIC1080كود المقرر : 

 ,Basic Bacteriologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات البكتریولوجیا والمناعة والفطریاتوصف المقرر بالعربیة  : 
Immunology and Mycology

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات البكتریولوجیا والمناعة والفطریات

Fundamentals of bacteriology and immunology and fungi : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى الثانى

MIC1081كود المقرر : 

 Systematic Bacteriology andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بكتریولوجیا وفطریات خاصوصف المقرر بالعربیة  : 
Mycology

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بكتریولوجیا وفطریات خاص

Bacteriological and fungi special : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الماجستیر/ قسم االدویة

 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة

PHA3250كود المقرر : 

 Hormones and drugs used forوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الھرمونات الدوائیة وادویة االمراض التناسلیةوصف المقرر بالعربیة  : 
treatment of genital diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الھرمونات الدوائیة وادویة االمراض التناسلیة

Hormones pharmaceutical and medicine venereal disease : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-الماجستیر فى العلوم الطبیة البیطریة تخصص االدویة
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PHA3251كود المقرر : 

 Drug metabolism andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التمثیل الدوائى والبقایا الدوائیةوصف المقرر بالعربیة  : 
veterinary drug residues

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التمثیل الدوائى والبقایا الدوائیة

Drug metabolism and veterinary drug residues : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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PHA3252كود المقرر : 

 Clinical pharmacology of Petوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فارماكولوجیا  اكلینیكیة للحیوانات المنزلیةوصف المقرر بالعربیة  : 
animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فارماكولوجیا  اكلینیكیة للحیوانات المنزلیة

Clinical pharmacology of Pet animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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PHA3253كود المقرر : 

المضادات البكتیریة والفطریة والفیروسیة وصف المقرر بالعربیة  : 
والمطھرات

 Antibacterial, antifungal andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
antiviral drugs and 

disinfectants

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المضادات البكتیریة والفطریة والفیروسیة والمطھرات

Antibacterial and fungal and viral disinfectants : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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PHA3254كود المقرر : 

Antiparasitic drugsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االدویة المضادة للطفیلیاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االدویة المضادة للطفیلیات

Antiparasitic drugs : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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PHA3255كود المقرر : 

Drug toxicityوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سمیة  الدواءوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سمیة الدواء

Drug toxicity : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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نظام الدراسات العلیا
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PHA3256كود المقرر : 

Drug evaluationوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم الدواءوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم الدواء

Drug Evaluation : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 
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PHA3257كود المقرر : 

 Pharmacology of anaestheticsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فارماكولوجیا التخدیرومضادات االلتھابوصف المقرر بالعربیة  : 
and antiinflammatory agents

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فارماكولوجیا التخدیرومضادات االلتھاب

Pharmacologically Altkhaddiromdadat inflammation : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 554من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA3258كود المقرر : 

االدویة المستخدمة فى عالج امراض وصف المقرر بالعربیة  : 
الحیوانات المنتجة للغذاء ومنشطات النمو

 Drugs used for treatment ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
food producing animals and 

growth promoters

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االدویة المستخدمة فى عالج امراض الحیوانات المنتجة للغذاء ومنشطات النمو

Drugs used in the treatment of diseaseproducing animals for food and growth promoters : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 555من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA3259كود المقرر : 

 Drugs influencing immuneوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االدویة المؤثرة على الجھاز المناعىوصف المقرر بالعربیة  : 
system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االدویة المؤثرة على الجھاز المناعى

Medicines affecting the immune system : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 556من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA3260كود المقرر : 

Drugs used in poultryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ادویة الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ادویة الدواجن

Pharmaceuticals Poultry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 557من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA3261كود المقرر : 

Drugs used in equinesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ادویة الخیولوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ادویة الخیول

Pharmaceuticals horses : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 558من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA3262كود المقرر : 

Drugs used in fishوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ادویة االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ادویة االسماك

Pharmaceuticals Fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 559من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA3263كود المقرر : 

 Track motor Clinicalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المسار الحركى االكلینیكى لالدویةوصف المقرر بالعربیة  : 
Pharmaceuticals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المسار الحركى االكلینیكى لالدویة

Track motor Clinical Pharmaceuticals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 560من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى االول

PHA1090كود المقرر : 

Advanced pharmacology (1)وصف المقرر باإلنجلیزیة  : فارماكولوجیا عام متقدم 1وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فارماكولوجیا عام متقدم 1

Pharmacology in Advanced 1 : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 561من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى الثانى

PHA1091كود المقرر : 

Advanced pharmacology (2)وصف المقرر باإلنجلیزیة  : فارماكولوجیا عام متقدم 2وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فارماكولوجیا عام متقدم 2

Pharmacology in Advanced 2 : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 562من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الماجستیر/ قسم الباثولوجیا االكلینیكیة

 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة

الشھادة:-الماجستیر فى العلوم الطبیة البیطریة تخصص الباثولوجیا االكلینیكیة

صفحة 563من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP3275كود المقرر : 

اختبار وظائف االعضاء ودراسة وصف المقرر بالعربیة  : 
االلكترولیتات والتوازن الحامضى القاعدى فى 

الجسم

 Organ function tests and studyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
of electrolytes and acid/base 

balance

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اختبار وظائف االعضاء ودراسة االلكترولیتات والتوازن الحامضى القاعدى فى الجسم

Test and physiology and the study of electrolytes and acidic alkaline balance in the body : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 564من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP3276كود المقرر : 

 Diagnosis of immune bloodوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشخیص امراض الدم المناعیة والسیولةوصف المقرر بالعربیة  : 
diseases and hemostasis

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشخیص امراض الدم المناعیة والسیولة

Diagnose blood diseases and immune liquidity : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 565من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP3277كود المقرر : 

التشخیص باستخدامالفحوص الخلویة وصف المقرر بالعربیة  : 
والفحوص الوراثیة الخلویة االكلینیكیة

 Diagnosis by cytological andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
clinical cytogenetic techniques

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التشخیص باستخدامالفحوص الخلویة والفحوص الوراثیة الخلویة االكلینیكیة

Bastkhaddamalvhos cellular diagnostics tests and clinical cytogenetic : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 566من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP3278كود المقرر : 

 Clinical Pathology of laboratoryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الباثولوجیا اإلكلینیكیة لحیوانات التجاربوصف المقرر بالعربیة  : 
animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الباثولوجیا اإلكلینیكیة لحیوانات التجارب

Clinical Pathology of experimental animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 567من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP3279كود المقرر : 

 Clinical Pathology of Poultryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الباثولوجیا اإلكلینیكیة للطیور واالسماكوصف المقرر بالعربیة  : 
and Fish

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الباثولوجیا اإلكلینیكیة للطیور واالسماك

Clinical Pathology for birds and fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 568من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP3280كود المقرر : 

الباثولوجیا اإلكلینیكیة للحیوانات والطیور وصف المقرر بالعربیة  : 
البریة

 Clinical Pathology of wildوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
animals and birds

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الباثولوجیا اإلكلینیكیة للحیوانات والطیور البریة

Clinical Pathology for animals and wild birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 569من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP3281كود المقرر : 

 Clinical Pathology of petوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الباثولوجیا اإلكلینیكیة للحیوانات المنزلیةوصف المقرر بالعربیة  : 
animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الباثولوجیا اإلكلینیكیة للحیوانات المنزلیة

Clinical Pathology of domestic animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 570من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP3282كود المقرر : 

 Diagnosis of hemopoieticوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشخیص سرطانات الدموصف المقرر بالعربیة  : 
neoplasia

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشخیص سرطانات الدم

Diagnosis of blood cancers : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 571من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP3283كود المقرر : 

االختبارات المعملیة لتشخیص امراض الغدد وصف المقرر بالعربیة  : 
الصماء

 Laboratory tests for diagnosisوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
of endocrine disorders

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االختبارات المعملیة لتشخیص امراض الغدد الصماء

Laboratory tests for the diagnosis of Endocrinology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 572من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP3284كود المقرر : 

دراسة اضطرابات السائل وااللكترولیتات وصف المقرر بالعربیة  : 
والتوتزن الحامضى القاعدى فى الجسم

 Study of bodyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
fluids,electrolytes and 

acid/base imbalance

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسة اضطرابات السائل وااللكترولیتات والتوتزن الحامضى القاعدى فى الجسم

The study of disorders of fluid and electrolytes Altotzn acidic and alkaline in the body : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 573من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP3285كود المقرر : 

 Laboratory tests for evaluationوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االختبارات المعملیة لتقییم وظائف االعضاءوصف المقرر بالعربیة  : 
of organ function tests

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االختبارات المعملیة لتقییم وظائف االعضاء

Laboratory tests to assess the physiology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 574من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى االول

CLP1100كود المقرر : 

 Clinical Pathology- Blood andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الباثولوجیا اإلكلینیكیة -امراض الدم والنخاعوصف المقرر بالعربیة  : 
Bone marrow disorders

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الباثولوجیا اإلكلینیكیة -امراض الدم والنخاع

Clinical Pathology  Diseases of the blood and bone marrow : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 575من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى الثانى

CLP1101كود المقرر : 

الباثولوجیا اإلكلینیكیة -كیمیاء الدم وسوائل وصف المقرر بالعربیة  : 
الجسم

 Clinical Pathology-Clinicalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
Chemistry of blood and body 

fluids

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الباثولوجیا اإلكلینیكیة -كیمیاء الدم وسوائل الجسم

Clinical Pathology  blood chemistry and body fluids : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 576من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الماجستیر/ قسم السموم والطب الشرعى واالجراءات البیطریة

 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة

TFM3300كود المقرر : 

Poisonous Animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم الحیوانیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم الحیوانیة

Animal Poison : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-الماجستیر فى العلوم الطبیة البیطریة تخصص السموم والطب الشرعى واالجراءات البیطریة

صفحة 577من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM3301كود المقرر : 

Industrial Toxicologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سموم الصناعاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سموم الصناعات

Poisons industries : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 578من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM_3302كود المقرر : 

Forensic Medicineوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطب الشرعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطب الشرعى

Pathologists : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 579من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM3303كود المقرر : 

System`s Toxicologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سموم االجھزةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سموم االجھزة

Poisons devices : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 580من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM3304كود المقرر : 

Aquatic Toxicologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سموم االحیاء المائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سموم االحیاء المائیة

Poisons aquatic life : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 581من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM3305كود المقرر : 

قیاس تأثیر السموم خارج الجسم الحى وصف المقرر بالعربیة  : 
(معملیا)

In Vitro Toxicologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     قیاس تأثیر السموم خارج الجسم الحى (معملیا)

Measure the impact of toxins out of the body District experimentally : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 582من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM3306كود المقرر : 

Biochemical Toxicologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم الكیمیائیة الحیویةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم الكیمیائیة الحیویة

Biochemical Toxicology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 583من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM3307كود المقرر : 

Microbial Toxicologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم المیكروبیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم المیكروبیة

Microbial toxins : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 584من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM3308كود المقرر : 

Poisonous Plantsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم النباتیة

Plant toxins : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 585من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM3309كود المقرر : 

Genetic Toxicologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم الوراثیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم الوراثیة

Genetic Toxicology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 586من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM3310كود المقرر : 

Forensic Toxicologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم من الوجھة الطبیة الشرعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم من الوجھة الطبیة الشرعیة

Toxins from the forensic medical destination : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 587من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM3312كود المقرر : 

Immunotoxicologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم  والمناعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم  والمناعة

Toxicology and Immunology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 588من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM3313كود المقرر : 

Behavioral Toxicologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم  وسلوكیات الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم  وسلوكیات الحیوان

Toxins and animal behavior : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 589من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى االول

TFM1110كود المقرر : 

 General Toxicologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم العام (متقدم)وصف المقرر بالعربیة  : 
((Advanced

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم العام (متقدم)

Poison year Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 590من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى الثانى

TFM1111كود المقرر : 

Environmental Toxicologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم  البیئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم البیئیة

Environmental toxins : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 591من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الماجستیر/ قسم الصحة والرعایة البیطریة/ شعبة صحة الحیوان والدواجن والبیئة

 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة

VHM3325كود المقرر : 

Environmental hygieneوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصحة البیئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصحة البیئیة

Environmental Health : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-الماجستیر فى العلوم الطبیة البیطریة تخصص صحة الحیوان والدواجن والبیئة

صفحة 592من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3326كود المقرر : 

Animal housingوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة المساكن الحیوانیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة المساكن الحیوانیة

The health of the animal housing : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 593من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM-3327كود المقرر : 

Combating epidemic diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مكافحة االمراض الوبائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مكافحة االمراض الوبائیة

Antiepidemic diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 594من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3328كود المقرر : 

 Study of the incidence andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسة حدوث وانتشار االمراضوصف المقرر بالعربیة  : 
prevalence of diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسة حدوث وانتشار االمراض

Study of the incidence and prevalence of diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

2الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 595من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3329كود المقرر : 

AdvancedAnimal hygieneوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة الحیوان متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة الحیوان متقدم

Advanced Animal Health : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 596من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3330كود المقرر : 

Advanced  poultry hygieneوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة الدواجن متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة الدواجن متقدم

Poultry Health Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 597من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3331كود المقرر : 

 Systemsof fish farming andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظم االستنزاع السمكى والمفرخاتوصف المقرر بالعربیة  : 
hatcheries

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم االستنزاع السمكى والمفرخات

Alastnazza systems and fish hatcheries : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 598من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3332كود المقرر : 

Environmental pollutionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التلوث البیئىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التلوث البیئى

Environmental pollution : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 599من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3333كود المقرر : 

Hatchery hygieneوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة المفرخاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة المفرخات

Health hatcheries : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 600من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3334كود المقرر : 

Pesticides and public healthوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المبیدات الحشریة و الصحة العامةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المبیدات الحشریة والصحة العامة

Pesticides and public health : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 601من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3335كود المقرر : 

Disinfection and Disinfectantsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التطھیر والمطھراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التطھیر والمطھرات

Disinfectants and Disinfection : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 602من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3336كود المقرر : 

مخلفات المزارع الحیوانیة (التخلص وصف المقرر بالعربیة  : 
البیولوجى من المخلفات الحیوانیة )

 Farm animal wastesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
(Biological Disposal of animal 

(wastes

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مخلفات المزارع الحیوانیة (التخلص البیولوجى من المخلفات الحیوانیة )

Farm animal waste disposal of animal waste bio : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 603من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3337كود المقرر : 

 Prevention of the occurrenceوصف المقرر باإلنجلیزیة  : منع حدوث وانتشار االمراض الوبائیةوصف المقرر بالعربیة  : 
andspread of epidemic 

diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     منع حدوث وانتشار االمراض الوبائیة

Prevent the occurrence and spread of epidemic diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 604من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3338كود المقرر : 

Veterinary extensionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االرشاد البیطرىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االرشاد البیطرى

Veterinary Extension : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 605من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3339كود المقرر : 

المشاكل الصحیة فى المزارع السمكیة وصف المقرر بالعربیة  : 
والمفرخات

 Health problems in fish farmsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
and hatcheries

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المشاكل الصحیة فى المزارع السمكیة والمفرخات

Health problems in fish farms and hatcheries : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 606من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3340كود المقرر : 

االشتراطات الصحیة لنقل الحیوانات وصف المقرر بالعربیة  : 
والمنتجات البیولوجیة

  Health requirements forوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
transfer of animals and 

biological products

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االشتراطات الصحیة لنقل الحیوانات والنتجات البیولوجیة

Health requirements for the transfer of animals and biological products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 607من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3341كود المقرر : 

Poultry farm hygieneوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة مزارع الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة مزارع الدواجن

The health of poultry farms : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 608من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3342كود المقرر : 

Bio-security in poultry industryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمن الحیوى فى صناعة الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمن الحیوى فى صناعة الدواجن

Biosecurity in the poultry industry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 609من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3343كود المقرر : 

 Treatment of poultry farmsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : معالجة مخلفات مزارع الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 
Wastes

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     معالجة مخلفات مزارع الدواجن

Waste Treatment poultry farms : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 610من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى االول

VHM1120كود المقرر : 

Environmental hygieneوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة البیئةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة البیئة

Environmental Health : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 611من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى الثانى

VHM1121كود المقرر : 

Animal and poultry hygieneوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة الحیوان والدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة الحیوان والدواجن

Animal health and poultry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 612من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الماجستیر/ قسم الصحة والرعایة البیطریة/ شعبة سلوكیات الحیوان والدواجن ورعایتھا

 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة

VHM3350كود المقرر : 

 Animal Behaviour andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات الحیوان وتلوث البیئةوصف المقرر بالعربیة  : 
Environmental Pollution

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات الحیوان وتلوث البیئة

The behavior of animals and environmental pollution : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-الماجستیر فى العلوم الطبیة البیطریة تخصص سلوكیات الحیوان والدواجن ورعایتھا

صفحة 613من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3351كود المقرر : 

رعایة الحیوان متقدم (تقییم انظمة الرعایة فى وصف المقرر بالعربیة  : 
مزارع الحیوان والدواجن واالسماك)

 Advanced Animalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
Management (Assessment of  

Management system in 
(animal, poultry and fish farm

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة الحیوان متقدم (تقییم انظمة الرعایة فى مزارع الحیوان والدواجن واالسماك)

Advanced Animal Care assessment of care systems in animal farms poultry and fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 614من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3352كود المقرر : 

 Behaviour and Management ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات ورعایة االبقار والجاموسوصف المقرر بالعربیة  : 
Cattle

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة االبقار والجاموس

Behaviors and take care of cows and buffaloes : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 615من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3353كود المقرر : 

 Behaviour and Management ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات ورعایة االغنام والماعزوصف المقرر بالعربیة  : 
Sheep and Goat

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة االغنام والماعز

Behaviors and caring for sheep and goats : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 616من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3354كود المقرر : 

 Behaviour and Management ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات ورعایة الجمالوصف المقرر بالعربیة  : 
Camel

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة الجمال

Behaviors and beauty care : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 617من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3355كود المقرر : 

 Behaviour and Management ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات ورعایة  الخیولوصف المقرر بالعربیة  : 
Equine

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة  الخیول

Behaviors and care for horses : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 618من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3356كود المقرر : 

 Behaviour and Management ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات ورعایة القطط والكالبوصف المقرر بالعربیة  : 
Dogs and Cats

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة القطط والكالب

Behaviors and care for cats and dogs : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 619من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3357كود المقرر : 

 Behaviour and Management ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات ورعایة حیوانات التجارب واالرانبوصف المقرر بالعربیة  : 
Experimental Animals and 

Rabbit

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة حیوانات التجارب واالرانب

Behaviors and care of experimental animals and rabbits : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 620من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3358كود المقرر : 

 Behaviour and Management ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات ورعایة الدواجن والرومىوصف المقرر بالعربیة  : 
Poultry and Turkey

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة الدواجن والرومى

Behaviors and care of poultry and turkey : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 621من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3359كود المقرر : 

سلوكیات ورعایة الطیور المائیة والحمام وصف المقرر بالعربیة  : 
والسمان

 Behaviors and care forوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
waterfowl and pigeons and 

quail

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة الطیور المائیة والحمام والسمان

Behaviors and care for waterfowl and pigeons and quail : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 622من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3360كود المقرر : 

 Behaviour and Management ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات ورعایة االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 
fish

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة االسماك

Behaviors and caring for fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 623من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3361كود المقرر : 

 Behaviour and Management ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات ورعایة النعاموصف المقرر بالعربیة  : 
Ostrich

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة النعام

Behaviors and take care of ostriches : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 624من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3362كود المقرر : 

سلوكیات ورعایة الحیوانات البریة وحیوانات وصف المقرر بالعربیة  : 
حدائق الحیوان

 Behaviour and Management ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
Wild and Zoo Animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة الحیوانات البریة وحیوانات حدائق الحیوان

Behaviors and care for wild animals and zoo animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 625من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3363كود المقرر : 

قیاس وتحلیل سلوكیات الحیوان والدواجن وصف المقرر بالعربیة  : 
وتصمیم التجارب

 Experimental Designوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
Measuring Behaviour of 

Animal and Poultry

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     قیاس وتحلیل سلوكیات الحیوان والدواجن وتصمیم التجارب

Measure and analyze the behavior of the animal poultry and Design of Experiments : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 626من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3364كود المقرر : 

 Animal Welfare and Animalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الرفق بالحیوان وحقوق الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 
Rights

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الرفق بالحیوان وحقوق الحیوان

Animal welfare and animal rights : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 627من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM1130كود المقرر : 

 Behaviour of Animal, Poultryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات الحیوان والدواجن واالسماكوصف المقرر بالعربیة  : 
and Fish

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات الحیوان والدواجن واالسماك

محتویات المقرر باإلنجلیزیة : 

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

0. 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 628من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى االول

VHM1130كود المقرر : 

 Behaviour of Animal, Poultryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات الحیوان والدواجن واالسماكوصف المقرر بالعربیة  : 
and Fish

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات الحیوان والدواجن واالسماك

The behavior of animals poultry and fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 629من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى الثانى

VHM1131كود المقرر : 

 ,Management of Animalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : رعایة الحیوان والدواجن واالسماكوصف المقرر بالعربیة  : 
Poultry and Fish

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة الحیوان والدواجن واالسماك

Animal Care and poultry and fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 630من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الماجستیر/ قسم الرقابة الصحیة على االغذیة/ شعبة الرقابة الصحیة على اللحوم ومنتجاتھا

 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة

FHC3375كود المقرر : 

Food animal hygieneوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة حیوان  الذبیحوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة حیوان الذبیح

The health of an animal carcass : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-الماجستیر فى العلوم الطبیة البیطریة تخصص الرقابة الصحیة على اللحوم ومنتجاتھا

صفحة 631من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3376كود المقرر : 

 Sanitation and management ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة و ادارة المجازروصف المقرر بالعربیة  : 
slaughterhouse

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة وادارة المجازر

Health and management of massacres : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 632من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3377كود المقرر : 

 Inspection of poultry andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فحص لحوم الدواجن و االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 
rabbits meats

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فحص لحوم الدواجن واالرانب

Examination of poultry and rabbits : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 633من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3378كود المقرر : 

Meat technologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا اللحوموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا اللحوم

Technology meat : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 634من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3379كود المقرر : 

Poultry meat technologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الدواجن

Poultry Technology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 635من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3380كود المقرر : 

Fish technologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا االسماك

Fish Technology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 636من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3381كود المقرر : 

العوامل المؤثرة على نمو المیكروبات وصف المقرر بالعربیة  : 
باالغذیة

 Factors affects growth ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
microorganisms in foods

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     العوامل المؤثرة على نمو المیكروبات باالغذیة

Factors affecting the growth of microbes food to : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 637من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3382كود المقرر : 

 Microbiology of meat and meatوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا اللحوم ومنتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 
products

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا اللحوم ومنتجاتھا

Microbiology of meat and meat products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 638من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3383كود المقرر : 

 Microbiology of poultry meatوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا الدواجن ومنتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 
and its products

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا الدواجن ومنتجاتھا

Microbiology of poultry and poultry products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 639من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3384كود المقرر : 

 Microbiology of ready to eatوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا الوجبات الباردة ومنتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 
cooled meat and offal

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا الوجبات الباردة ومنتجاتھا

Microbiology meals and cold products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 640من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3385كود المقرر : 

 Microbiology of animalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا المخلفات الحیوانیة ومنتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 
byproducts and its products

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا المخلفات الحیوانیة ومنتجاتھا

Microbiology and animal waste products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 641من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3386كود المقرر : 

 Microbiology of fish and itsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا االسماك ومنتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 
products

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا االسماك ومنتجاتھا

Microbiology and fish products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 642من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3387كود المقرر : 

 Analysis of meat, fish and itsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل اللحوم واالسماك و منتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 
products

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل اللحوم واالسماك ومنتجاتھا

Analysis of meat fish and their products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 643من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3388كود المقرر : 

 Control of hygiene of meat andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : شئون صحیة لمصانع اللحوم و االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 
fish factories

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     شئون صحیة لمصانع اللحوم واالسماك

Affairs healthy meat and fish factories : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 644من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3389كود المقرر : 

التسمم الغذائى عن طریق اللحوم و االسماك وصف المقرر بالعربیة  : 
ومنتجاتھا

 ,Food poisoning due to meatوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
fish and its products

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التسمم الغذائى عن طریق اللحوم و االسماك ومنتجاتھا

Food poisoning by meat and fish products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 645من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى االول

FHC1140كود المقرر : 

Meat hygiene and its productsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة اللحوم ومنتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة اللحوم ومنتجاتھا

The health of meat and meat products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 646من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى الثانى

FHC1141كود المقرر : 

 Microbiology of meat & meatوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا اللحوم ومنتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 
products

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا اللحوم ومنتجاتھا

Microbiology of meat and meat products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 647من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الماجستیر/ قسم الرقابة الصحیة على االغذیة/ شعبة الرقابة الصحیة على االلبان ومنتجاتھا

 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة

FHC3400كود المقرر : 

المخاطر التى تنتقل عن طریق االلبان وصف المقرر بالعربیة  : 
ومنتجاتھا

 Hazards associated with milkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
and dairy products

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المخاطر التى تنتقل عن طریق االلبان ومنتجاتھا

Risks transmitted through dairy products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-الماجستیر فى العلوم الطبیة البیطریة تخصص الرقابة الصحیة على االلبان ومنتجاتھا

صفحة 648من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3401كود المقرر : 

طرق تلوث االلبان ومنتجاتھا واضطرابات وصف المقرر بالعربیة  : 
ادرار اللبن

 Sources of contamination ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
dairy products & subclinical 

mastitis

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق تلوث االلبان ومنتجاتھا واضطرابات ادرار اللبن

Ways pollution dairy products and milk disorders Adrar : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 649من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3402كود المقرر : 

 Chemical analysis of milk andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التحلیل الكیمیائى لاللبان ومنتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 
dairy products

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحلیل الكیمیائى لاللبان ومنتجاتھا

Chemical analysis of the Dairy products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 650من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3403كود المقرر : 

 Suitability of oils and fats forوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صالحیة الزیوت والدھون لالستھالك االدمىوصف المقرر بالعربیة  : 
human consumption

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صالحیة الزیوت والدھون لالستھالك االدمى

Validity of oils and fats for human consumption : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 651من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3404كود المقرر : 

 Cleaning and Sanitation inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التطھیر فى مزارع ومصانع االلبانوصف المقرر بالعربیة  : 
dairy farm and plant

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التطھیر فى مزارع ومصانع االلبان

Cleansing in farms and dairy plants : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 652من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3405كود المقرر : 

Food poisoningوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التسمم الغذائىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التسمم الغذائى

Food poisoning : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 653من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3406كود المقرر : 

 Micro-organism causingوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المیكروبات المسببة لفساد االلبان ومنتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 
spoilogy in milk and dairy 

products

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المیكروبات المسببة لفساد االلبان ومنتجاتھا

Microbes that cause corruption and dairy products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 654من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3407كود المقرر : 

 Suitability of eggs and eggوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صالحیة البیض ومنتجاتھ لالستھالك االدمىوصف المقرر بالعربیة  : 
products for human 

consumption

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صالحیة البیض ومنتجاتھ لالستھالك االدمى

Validity of eggs and egg products for human consumption : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 655من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3408كود المقرر : 

عزل وتصنیف المیكروبات المتواجدة فى وصف المقرر بالعربیة  : 
االلبان ومنتجاتھا

 Isolation and identification ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
micro-organisms in milk and 

.dairy products

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عزل وتصنیف المیكروبات المتواجدة فى االلبان ومنتجاتھا

Isolation and classification of microbes present in dairy products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 656من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3409كود المقرر : 

نظم االدارة  والسالمة فى مزارع ومصانع وصف المقرر بالعربیة  : 
االلبان

 Management systems andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
safety in factories and dairy 

farms

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم االدارة  والسالمة فى مزارع ومصانع االلبان

Management systems and safety in factories and dairy farms : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 657من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3410كود المقرر : 

 Dairy technology andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا تصنیع وحفظ االلبان ومنتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 
preservation

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا تصنیع وحفظ االلبان ومنتجاتھا

Manufacturing technology and keeping dairy products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 658من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى االول

FHC1150كود المقرر : 

 Hygiene & control of milk andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة الاللبان ومنتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 
dairy products

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة الاللبان ومنتجاتھا

Allalban and health products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 659من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى الثانى

FHC1151كود المقرر : 

 Microbiology of milk and dairyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا الاللبان ومنتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 
products

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا الاللبان ومنتجاتھا

Microbiology and dairy products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 660من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الماجستیر/ قسم امراض االسماك ورعایتھا

 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة

FDM3425كود المقرر : 

اساسیات االستنزاع والصحة فى االسماك وصف المقرر بالعربیة  : 
والقشریات

 Principles of Culture andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
hygiene in fish and shellfish

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات االستنزاع والصحة فى االسماك والقشریات

Fish Alastnazza and health in fish and crustaceans : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-الماجستیر فى العلوم الطبیة البیطریة تخصص امراض االسماك ورعایتھا

صفحة 661من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM3426كود المقرر : 

 Bacterial and Viral diseases ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض البكتیریة والفیروسیة فى االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 
fish

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض البكتیریة والفیروسیة فى االسماك

Bacterial and viral diseases in fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 662من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM3427كود المقرر : 

Mycotic diseases of fishوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض الفطریة فى االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض الفطریة فى االسماك

Fungal diseases in fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 663من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM3428كود المقرر : 

Parasitic diseases of fishوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض الطفیلیة فى االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض الطفیلیة فى االسماك

Parasitic diseases in fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 664من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM3429كود المقرر : 

Non-infectious diseases of fishوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض الغیر معدیة فى االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض الغیر معدیة فى االسماك

Noncommunicable diseases in fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 665من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM3430كود المقرر : 

Biomarkers of fish diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المؤشرات البیولوجیة فى امراض االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المؤشرات البیولوجیة فى امراض االسماك

Biological indicators in fish diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 666من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM3431كود المقرر : 

طرق التشخیص المقارن المراض االسماك وصف المقرر بالعربیة  : 
فى المزارع السمكیة

 Methods of Comparativeوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
diagnosis of fish diseases in 

fish farms

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق التشخیص المقارن المراض االسماك فى المزارع السمكیة

Comparative diagnostic methods for fish diseases in fish farms : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 667من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM3432كود المقرر : 

وبائیات امراض االسماك فى المزارع وصف المقرر بالعربیة  : 
السمكیة

 Epidemiology of fish diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
in fish farms

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وبائیات امراض االسماك فى المزارع السمكیة

The epidemiology of fish diseases in fish farms : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 668من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM3433كود المقرر : 

المناعة االكلینیكیة وامراض التثبیط المناعى وصف المقرر بالعربیة  : 
فى االسماك

 Clinical Immunology andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
immunosuppressive diseases 

in fish

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المناعة االكلینیكیة وامراض التثبیط المناعى فى االسماك

Clinical and immune diseases immunosuppression in fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 669من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM3434كود المقرر : 

 Diseases of shellfish andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض القشریات والمحاریاتوصف المقرر بالعربیة  : 
bivalves

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض القشریات والمحاریات

Crustaceans and shellfish diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 670من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM3435كود المقرر : 

 Disease Problems ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المشاكل المرضیة فى اسماك الزینةوصف المقرر بالعربیة  : 
Ornamental fishes

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المشاكل المرضیة فى اسماك الزینة

Disease problems in ornamental fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 671من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM3436كود المقرر : 

 Disease Problems in fishوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المشاكل المرضیة فى المفرخات السمكیةوصف المقرر بالعربیة  : 
hatcheries

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المشاكل المرضیة فى المفرخات السمكیة

Disease problems in fish hatcheries : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 672من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM3437كود المقرر : 

اساسیات التحكم فى االمراض المعدیة وصف المقرر بالعربیة  : 
لالسماك والقشریات والحیوانات المائیة

 Principles of control ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
infectious diseases of 

fish,shellfish and aquatic 
animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات التحكم فى االمراض المعدیة لالسماك والقشریات والحیوانات المائیة

The basics of control of infectious diseases of fish crustaceans and aquatic animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 673من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى االول

FDM1160كود المقرر : 

 Fish diseases andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض االسماك ورعایتھاوصف المقرر بالعربیة  : 
management

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض االسماك ورعایتھا

Fish diseases and care : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 674من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى الثانى

FDM1161كود المقرر : 

 Shellfish diseases andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض القشریات ورعایتھاوصف المقرر بالعربیة  : 
management

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض القشریات ورعایتھا

Crustacean diseases and care : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 675من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الماجستیر/ قسم امراض الدواجن

 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة

POD3450كود المقرر : 

Bacterial diseases of birdsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض البكتیریة للطیوروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض البكتیریة للطیور

Bacterial diseases of birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-الماجستیر فى العلوم الطبیة البیطریة تخصص امراض الدواجن

صفحة 676من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



POD3451كود المقرر : 

Viral diseases of birdsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض الفیروسیة  للطیوروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض الفیروسیة  للطیور

Viral disease of birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 677من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



POD3452كود المقرر : 

االمراض الفطریة والتسمم الفطرى فى وصف المقرر بالعربیة  : 
الطیور

 Mycotic diseases andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
Mycotoxicosis of birds

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض الفطریة والتسمم الفطرى فى الطیور

Fungal diseases and fungal poisoning in birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 678من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



POD3453كود المقرر : 

Parasitic diseases of birdsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض الطفیلیة  للطیوروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض الطفیلیة  للطیور

Parasitic diseases of birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 679من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



POD3454كود المقرر : 

 Nutritional deficiency  diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض النقص الغذائى فى الطیوروصف المقرر بالعربیة  : 
in birds

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض النقص الغذائى فى الطیور

Disease shortage of food in the birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 680من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



POD3455كود المقرر : 

 Diseases of wild and migratoryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الطیور البریة والمھاجرةوصف المقرر بالعربیة  : 
birds

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الطیور البریة والمھاجرة

Diseases of wild birds and migratory : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 681من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



POD3456كود المقرر : 

Rabbit  diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض االرانب

Diseases of rabbits : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 682من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



POD3457كود المقرر : 

 Breeder and hatcheryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مشاكل االمھات والمفرخاتوصف المقرر بالعربیة  : 
problems

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مشاكل االمھات والمفرخات

Problems of mothers and hatcheries : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 683من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



POD3458كود المقرر : 

Ostrich  diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض النعاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض النعام

Disease ostrich : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 684من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى االول

POD1170كود المقرر : 

 Diagnosis of Poultry epidemicوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشخیص االمراض الوبائیة للطیور واالرانبوصف المقرر بالعربیة  : 
and Rabbit diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشخیص االمراض الوبائیة للطیور واالرانب

Diagnosis of epidemic disease of birds and rabbits : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 685من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى الثانى

POD1171كود المقرر : 

التشخیص والوقائیة للمشاكل المرضیة فى وصف المقرر بالعربیة  : 
الطیور واالرانب

 Diagnosis and prevention ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
disease problems in poultry 

and rabbit

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التشخیص والوقائیة للمشاكل المرضیة فى الطیور واالرانب

Diagnosis and prevention of disease problems in birds and rabbits : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 686من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الماجستیر/ قسم االمراض الباطنة والمعدیة/ شعبة امراض باطنة

 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة

MID3475كود المقرر : 

Internal Medicine of Cattleوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطب الباطنى للماشیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطب الباطنى للماشیة

Internal Medicine for cattle : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-الماجستیر فى العلوم الطبیة البیطریة تخصص امراض باطنة

صفحة 687من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3476كود المقرر : 

 & Internal Medicine of sheepوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطب الباطنى لالغنام والماعزوصف المقرر بالعربیة  : 
goat

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطب الباطنى لالغنام والماعز

Internal Medicine of sheep and goats : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 688من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3477كود المقرر : 

Internal Medicine of Camelidesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطب الباطنى للجمالوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطب الباطنى للجمال

Internal Medicine of beauty : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 689من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3478كود المقرر : 

Internal Medicine of Equineوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطب الباطنى للخیولوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطب الباطنى للخیول

Internal Medicine for horses : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 690من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3479كود المقرر : 

Internal Medicine of Petsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطب الباطنى للحیوانات المنزلیة وااللیفةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطب الباطنى للحیوانات المنزلیة وااللیفة

Internal Medicine of domestic animals and pets : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 691من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3480كود المقرر : 

الطب الباطنى للحیوانات البریة وحیوانات وصف المقرر بالعربیة  : 
حدائق الحیوان

 & Internal Medicine of Wildوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
Zoo animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطب الباطنى للحیوانات البریة وحیوانات حدائق الحیوان

Internal Medicine of wild animals and zoo animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 692من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3481كود المقرر : 

Internal Medicine of Swineوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطب الباطنى للخنازیروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطب الباطنى للخنازیر

Internal Medicine for pigs : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 693من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3482كود المقرر : 

Internal Medicine of Neonatesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطب الباطنى للحیوانات حدیثة الوالدةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطب الباطنى للحیوانات حدیثة الوالدة

Internal Medicine of newborn animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 694من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3483كود المقرر : 

Internal Sport Medicineوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطب الریاضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطب الریاضى

Sports Medicine : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 695من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3484كود المقرر : 

 Critical Case & Emergencyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طب الطوارئ والحاالت الحرجةوصف المقرر بالعربیة  : 
Medicine

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طب الطوارئ والحاالت الحرجة

Emergency medicine and critical situations : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 696من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3485كود المقرر : 

Production Medicineوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطب االنتاجىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطب االنتاجى

Medicine Productive : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 697من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3486كود المقرر : 

Fluid therapyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : العالج بالمحالیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     العالج بالمحالیل

Treatment intravenously : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 698من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3487كود المقرر : 

Xinobiotics Medicineوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض التلوث بالدخائل البیولوجیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض التلوث بالدخائل البیولوجیة

Disease Baldkhal biological pollution : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 699من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3488كود المقرر : 

Immunodefeciency Medicineوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض النقص المناعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض النقص المناعى

Immune deficiency diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 700من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3489كود المقرر : 

Endoscopyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المناظیر الضوئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المناظیر الضوئیة

Optic endoscopes : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 701من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى االول

MID1180كود المقرر : 

Principles of Internal Medicineوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات الطب العاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات الطب العام

Basics of General Medicine : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 702من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى الثانى

MID1181كود المقرر : 

Advanced General Medicineوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطب العام (متقدم)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطب العام (متقدم)

General Medicine Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 703من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الماجستیر/ قسم االمراض الباطنة والمعدیة/ شعبة امراض معدیة

 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة

MID3500كود المقرر : 

Infectious diseases of Cattleوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الماشیة المعدیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الماشیة المعدیة

Infectious diseases of livestock : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-الماجستیر فى العلوم الطبیة البیطریة تخصص امراض معدیة

صفحة 704من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3501كود المقرر : 

 & Infectious diseases of Sheepوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض االغنام والماعز المعدیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Goats

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض االغنام والماعز المعدیة

Disease of sheep and goats infectious : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 705من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3502كود المقرر : 

Infectious diseases of Camelsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الجمال المعدیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الجمال المعدیة

Beauty infectious diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 706من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3503كود المقرر : 

Infectious Diseases of Equinesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الخیول المعدیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الخیول المعدیة

Equine Infectious Diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 707من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3504كود المقرر : 

Infectious diseases of Petsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الحیوانات المنزلیة  المعدیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الحیوانات المنزلیة  المعدیة

Infectious diseases of domestic animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 708من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3505كود المقرر : 

 Infectious diseases ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الجاموس  المعدیةوصف المقرر بالعربیة  : 
buffaloes

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الجاموس  المعدیة

Buffalo infectious diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 709من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3506كود المقرر : 

Infectious diseases of Pigsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الخنازیر  المعدیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الخنازیر  المعدیة

Swine infectious diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 710من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3507كود المقرر : 

 Infectious diseases of newbornوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض العجول حدیثة الوالدة المعدیةوصف المقرر بالعربیة  : 
calves

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض العجول حدیثة الوالدة المعدیة

Newborn calves diseases infectious : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 711من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3508كود المقرر : 

 Infectious diseases ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض حیوانات التجارب  المعدیةوصف المقرر بالعربیة  : 
laboratory animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض حیوانات التجارب  المعدیة

Infectious diseases in experimental animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 712من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3509كود المقرر : 

 Infectious diseases of wildوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الحیوانات البریة  المعدیةوصف المقرر بالعربیة  : 
animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الحیوانات البریة  المعدیة

Infectious diseases of wild animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 713من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3510كود المقرر : 

 Exotic infectious diseases ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض المعدیة الوافدة للحیواناتوصف المقرر بالعربیة  : 
animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض المعدیة الوافدة للحیوانات

Infectious diseases incoming animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 714من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3511كود المقرر : 

 Infectious diseases of fatteningوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض المعدیة لحیوانات التسمینوصف المقرر بالعربیة  : 
animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض المعدیة لحیوانات التسمین

Infectious diseases of animals fattening : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 715من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3512كود المقرر : 

 Infectious diseases of dairyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض المعدیة للحیوانات الحالبةوصف المقرر بالعربیة  : 
animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض المعدیة للحیوانات الحالبة

Infectious diseases of animals Milkmaid : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 716من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3513كود المقرر : 

االمراض المعدیة المسببة لالجھاض فى وصف المقرر بالعربیة  : 
حیوانات المزرعة

 Infectious diseases  causingوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
abortion in farm animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض المعدیة المسببة لالجھاض فى حیوانات المزرعة

Infectious cause of abortion in farm animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 717من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3514كود المقرر : 

االمراض المعدیة التى تصیب الجلد فى وصف المقرر بالعربیة  : 
حیوانات المزرعة

 Infectious diseases causingوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
skin affection in farm animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض المعدیة التى تصیب الجلد فى حیوانات المزرعة

Infectious diseases of the skin in farm animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 718من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3515كود المقرر : 

التحصینات الحقلیة ضد االمراض المعدیة فى وصف المقرر بالعربیة  : 
الحیوانات

 Field vaccination againstوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
infectious diseases in animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحصینات الحقلیة ضد االمراض المعدیة فى الحیوانات

Field fortifications against infectious diseases in animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 719من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى االول

MID1190كود المقرر : 

 Infectious diseases (Advancedوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض معدیة متقدم 1وصف المقرر بالعربیة  : 
(1

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض معدیة متقدم 1

Infectious diseases Advanced 1 : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 720من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى الثانى

MID1191كود المقرر : 

 Infectious diseases (Advancedوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض معدیة متقدم  2وصف المقرر بالعربیة  : 
(2

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض معدیة متقدم  2

Infectious diseases Advanced 2 : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 721من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الماجستیر/ قسم الجراحة والتخدیر واالشعة

 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة

SAR3525كود المقرر : 

Ultra sonographic Imagingوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التشخیص بالموجات الصوتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التشخیص بالموجات الصوتیة

Diagnostic ultrasound : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-الماجستیر فى العلوم الطبیة البیطریة تخصص الجراحة والتخدیر واالشعة

صفحة 722من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3526كود المقرر : 

Experimental  Surgeryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الجراحة  التجریبیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الجراحة التجریبیة

Experimental surgery : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 723من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3527كود المقرر : 

Eye Diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض العیونوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض العیون

Eye Diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 724من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3528كود المقرر : 

Food animal Digestive Surgeryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة الجھاز الھضمى فى حیوانات الغذاءوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة الجھاز الھضمى فى حیوانات الغذاء

Gastrointestinal surgery in food animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 725من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3529كود المقرر : 

 Urogenital  Surgery inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة الجھاز البولى التناسلى فى المجتراتوصف المقرر بالعربیة  : 
Ruminants

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة الجھاز البولى التناسلى فى المجترات

Genitourinary surgery in ruminants : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 726من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3530كود المقرر : 

Surgery of Ruminantsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة العجول والمجترات الصغیرةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة العجول والمجترات الصغیرة

Surgery calves and small ruminants : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 727من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3531كود المقرر : 

Camel  Surgeryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة الجمالوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة الجمال

Surgery  of camels : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 728من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3532كود المقرر : 

Lameness in horsesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : العرج فى الخیولوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     العرج فى الخیول

Lameness in horses : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 729من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3533كود المقرر : 

Equine  Surgeryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة الخیولوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة الخیول

Surgery horses : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 730من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3534كود المقرر : 

Pet animal  Surgeryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة الحیوانات المنزلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة الحیوانات المنزلیة

Surgery domestic animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 731من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3535كود المقرر : 

  Muscloskeletal and clawsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة الجھاز الحركى واالظالف فى الماشیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Surgery

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة الجھاز الحركى واالظالف فى الماشیة

Surgery of the musculoskeletal system and hooves in cattle : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 732من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3536كود المقرر : 

Bone and Joint  Surgeryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة العظام والمفاصلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة العظام والمفاصل

Bone and Joint Surgery : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 733من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3537كود المقرر : 

wild Animal  Surgeryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة الحیوانات البریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة الحیوانات البریة..

Surgery wild animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 734من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3538كود المقرر : 

 Veterinary Laparoscopic andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المناظیر الجراحیة فى الطب البیطرىوصف المقرر بالعربیة  : 
arthroscopic  Surgery

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المناظیر الجراحیة فى الطب البیطرى

Laparoscopic surgery in Veterinary Medicine : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 735من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3539كود المقرر : 

C.T Scan and MRI.وصف المقرر باإلنجلیزیة  : االشعة المقطعیة والرنین المغناطیسىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االشعة المقطعیة والرنین المغناطیسى

CT scan and MRI : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 736من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3540كود المقرر : 

Laser in Veterinary Surgeryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اللیزر واستخدامھ فى الجراحة البیطریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اللیزر واستخدامھ فى الجراحة البیطریة

The laser used in veterinary surgery : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 737من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3541كود المقرر : 

 Advanced Surgery andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة وتخدیر متقدموصف المقرر بالعربیة  : 
Anaesthesiology

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة وتخدیر متقدم

Advanced surgery and anesthesia : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 738من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3542كود المقرر : 

التقنیات الحدیثة فى االشعة والموجات وصف المقرر بالعربیة  : 
الصوتیة

 Advanced Veterinaryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
Diagnostic Imaging

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التقنیات الحدیثة فى االشعة والموجات الصوتیة

Modern techniques in Xray and ultrasound : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 739من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى االول

SAR 1200كود المقرر : 

General Surgeryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الجراحة العامةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الجراحة العامة

General Surgery : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 740من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى الثانى

SAR1201كود المقرر : 

Special Surgeryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الجراحة الخاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الجراحة الخاصة

Special Surgery : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 741من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الماجستیر/ قسم التولید والتناسل والتلقیح االصطناعى

 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة

THR3550كود المقرر : 

 The biology of reproduction inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیولوجیا التكاثر فى االناثوصف المقرر بالعربیة  : 
females

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیولوجیا التكاثر فى االناث

The biology of reproduction in females : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-الماجستیر فى العلوم الطبیة البیطریة تخصص التولید والتناسل والتلقیح االصطناعى

صفحة 742من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3551كود المقرر : 

Male Reproductive Biologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیولوجیا التكاثر فى الذكوروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیولوجیا التكاثر فى الذكور

Reproductive biology in males : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 743من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3552كود المقرر : 

 Obstetrics in Cattleوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التولید فى الماشیة (متقدم)وصف المقرر بالعربیة  : 
((Advanced

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التولید فى الماشیة (متقدم)

Obstetrics in Cattle Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 744من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3553كود المقرر : 

 Obstetrics in Cattleوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التولید فى الفصیلة الخیلیة (متقدم)وصف المقرر بالعربیة  : 
((Advanced

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التولید فى الفصیلة الخیلیة (متقدم)

Obstetrics in equine Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 745من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3554كود المقرر : 

 Reproduction and Infertility inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التناسل وضعف الخصوبة فى الماشیة (متقدم)وصف المقرر بالعربیة  : 
(Cattle (Advanced

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التناسل وضعف الخصوبة فى الماشیة (متقدم)

Reproduction and impaired fertility in cattle Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 746من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3555كود المقرر : 

التناسل وضعف الخصوبة فى االفراس وصف المقرر بالعربیة  : 
(متقدم)

 Reproduction and Infertility inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
(Equine (Advanced

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التناسل وضعف الخصوبة فى االفراس (متقدم)

Reproduction and impaired fertility in mares Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 747من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3556كود المقرر : 

 Andrology in Cattleوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الذكورة فى الماشیة (متقدم)وصف المقرر بالعربیة  : 
((Advanced

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الذكورة فى الماشیة (متقدم)

Masculinity diseases in cattle Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 748من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3557كود المقرر : 

 Andrology in Equineوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الذكورة فى الخیل(متقدم)وصف المقرر بالعربیة  : 
((Advanced

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الذكورة فى الخیل(متقدم)

Masculinity diseases in horses Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 749من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3558كود المقرر : 

 Artificial Insemination in Cattleوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التلقیح االصطناعى فى الماشیة (متقدم)وصف المقرر بالعربیة  : 
((Advanced

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التلقیح االصطناعى فى الماشیة (متقدم)

Artificial insemination in cattle Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 750من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3559كود المقرر : 

التلقیح االصطناعى فى الفصیلة الخیلیة وصف المقرر بالعربیة  : 
(متقدم)

 Artificial Insemination inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
(Equine (Advanced

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التلقیح االصطناعى فى الفصیلة الخیلیة (متقدم)

Artificial insemination in the equine Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 751من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3560كود المقرر : 

التناسل والتولید والتلقیح االصطناعى فى وصف المقرر بالعربیة  : 
االغنام (متقدم )

 Theriogenology in Sheepوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
((Advanced

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التناسل والتولید والتلقیح االصطناعى فى االغنام (متقدم )

Reproduction and obstetrics and artificial insemination in sheep Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 752من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3561كود المقرر : 

التناسل والتولید والتلقیح االصطناعى فى وصف المقرر بالعربیة  : 
الماعز(متقدم )

 Theriogenology in Goatsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
((Advanced

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التناسل والتولید والتلقیح االصطناعى فى الماعز(متقدم )

Reproduction and obstetrics and artificial insemination in goats Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 753من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3562كود المقرر : 

التناسل والتولید والتلقیح االصطناعى فى وصف المقرر بالعربیة  : 
الجمال(متقدم )

 Theriogenology in Camelsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
((Advanced

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التناسل والتولید والتلقیح االصطناعى فى الجمال(متقدم )

Reproduction and obstetrics and IVF Beauty Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 754من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3563كود المقرر : 

التناسل والتولید والتلقیح االصطناعى فى وصف المقرر بالعربیة  : 
الحیوانات المنزلیة(متقدم )

 Theriogenology in Pet Animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
((Advanced

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التناسل والتولید والتلقیح االصطناعى فى الحیوانات المنزلیة(متقدم )

Reproduction and obstetrics and artificial insemination in domestic animals Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 755من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3564كود المقرر : 

التكاثر و التلقیح االصطناعى فى الطیور وصف المقرر بالعربیة  : 
واالرانب والنعام

 Theriogenology in Poultry andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
Rabbits

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التكاثر و التلقیح االصطناعى فى الطیور واالرانب والنعام

Reproduction and artificial insemination in birds rabbits ostriches : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 756من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3565كود المقرر : 

Immunology of Reproductionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المناعة والتناسلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المناعة والتناسل

Immunology and reproduction : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 757من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3566كود المقرر : 

Abortionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االجھاضوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االجھاض

Abortion : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 758من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى االول

THR1210كود المقرر : 

التولید والتناسل والتلقیح االصطناعى فى وصف المقرر بالعربیة  : 
حیوانات المزرعة (متقدم)

 Theriogenology in Farmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
(Animals (Advanced

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التولید والتناسل والتلقیح االصطناعى فى حیوانات المزرعة (متقدم)

Obstetrics and reproduction and artificial insemination in farm animals Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 759من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى الثانى

THR1211كود المقرر : 

التولید والتناسل والتلقیح االصطناعى فى وصف المقرر بالعربیة  : 
الحیوانات المنزلیة والبریة (متقدم)

 Theriogenology in Pet animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
(and Wild animals (Advanced

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التولید والتناسل والتلقیح االصطناعى فى الحیوانات المنزلیة والبریة (متقدم)

Obstetrics and reproduction and artificial insemination in domestic animals and wildlife  : محتویات المقرر باإلنجلیزیة
Advanced

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 760من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الماجستیر/ قسم االمراض المشتركة

 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة

ZON3575كود المقرر : 

المقدمة والمصطلحات التطبیقیة فى األمراض وصف المقرر بالعربیة  : 
المشتركة

 Introduction and applyingوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
terms in zoonotic diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المقدمة والمصطلحات التطبیقیة فى األمراض المشتركة

Introduction and terminology applied in common diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-الماجستیر فى العلوم الطبیة البیطریة تخصص االمراض المشتركة

صفحة 761من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3576كود المقرر : 

 Epidemiology of zoonoticوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وبائیات االمراض المشتركةوصف المقرر بالعربیة  : 
diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وبائیات االمراض المشتركة

The epidemiology of common diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 762من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3577كود المقرر : 

 The zoonotic diseases andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : األمراض المشتركة والتلوث البیئىوصف المقرر بالعربیة  : 
environmental pollution

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     األمراض المشتركة والتلوث البیئى

Joint diseases and environmental pollution : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 763من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3578كود المقرر : 

Anthropozonosisوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض االنسان التى تنتقل  بواسطة الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض االنسان التى تنتقل بواسطة الحیوان

Human disease which is transmitted by animal : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 764من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3579كود المقرر : 

Bacterial zoonotic diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : األمراض المشتركة البكتیریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     األمراض المشتركة البكتیریة

Common bacterial diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 765من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3580كود المقرر : 

 Chlamydial and Richetsialوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الكالمیدیا والریكیسیا المشتركةوصف المقرر بالعربیة  : 
zoonotic diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الكالمیدیا والریكیسیا المشتركة

Chlamydia diseases and common Alrikicia : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 766من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3581كود المقرر : 

Viral zoonotic diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : األمراض المشتركة الفیروسیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وال تحسب في  حالة المقرر : 
المجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     األمراض المشتركة الفیروسیة

Common viral diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 767من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3582كود المقرر : 

Mycotic zoonotic diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : األمراض المشتركة الفطریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     األمراض المشتركة الفطریة

Common fungal diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 768من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3583كود المقرر : 

Parasitic zoonotic diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : األمراض المشتركة الطفیلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     األمراض المشتركة الطفیلیة

Common parasitic diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 769من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3584كود المقرر : 

األمراض المشتركة البكتیریة  والفیروسیة وصف المقرر بالعربیة  : 
التى تنتقل بواسطة الغذاء

 Food-borne bacterial and viralوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
zoonotic diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     األمراض المشتركة البكتیریة  والفیروسیة التى تنتقل بواسطة الغذاء

Diseases common bacterial and viral which is transmitted by food : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 770من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3585كود المقرر : 

األمراض المشتركة الطفیلیة التى تنتقل وصف المقرر بالعربیة  : 
بواسطة الغذاء

 Food-borne parasitic zoonoticوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     األمراض المشتركة الطفیلیةالتى تنتقل بواسطة الغذاء

Common parasitic disease transmitted by food : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 771من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3586كود المقرر : 

 Role of rodents in transmissionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دور القوارض فى نقل االمراض لالنسانوصف المقرر بالعربیة  : 
of diseases to humans

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دور القوارض فى نقل االمراض لالنسان

The role of rodents in the transfer of diseases to humans : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 772من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3587كود المقرر : 

دور الحیوانات المفترسة فى نقل االمراض وصف المقرر بالعربیة  : 
لالنسان

 Role of wild animals inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
transmission of diseases to 

human

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دور الحیوانات المفترسة فى نقل االمراض لالنسان

The role of predators in the transfer of diseases to humans : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 773من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3588كود المقرر : 

 Role of arthropods inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دور الحشرات فى نقل االمراض لالنسانوصف المقرر بالعربیة  : 
transmission of diseases to 

human

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دور الحشرات فى نقل االمراض لالنسان

The role of insects in the transfer of diseases to humans : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 774من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3589كود المقرر : 

 Occupational diseases inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض الحرفیة فى مھنة الطب البیطرىوصف المقرر بالعربیة  : 
veterinary medicine

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض الحرفیة فى مھنة الطب البیطرى

Disease craft a career in Veterinary Medicine : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 775من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3590كود المقرر : 

المخاطر الصحیة  فى االنسان الناشئة  من وصف المقرر بالعربیة  : 
االسماك

 Human health hazardsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
acquired from fish

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المخاطر الصحیة  فى االنسان الناشئة  من االسماك

Health risks in humans arising from Fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 776من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى االول

ZON1220كود المقرر : 

 Bacterial and viral zoonoticوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض المشتركة البكتیریة والفیروسیةوصف المقرر بالعربیة  : 
diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض المشتركة البكتیریة والفیروسیة

Diseases common bacterial and viral : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 777من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-الماجستیر في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الماجستیر/ الفصل الدراسى الثانى

ZON1221كود المقرر : 

االمراض المشتركة الطفیلیة والفطریة وصف المقرر بالعربیة  : 
ومجموعة الریكیتسیا

 Parasitic and Mycotic zoonoticوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
diseases and Rickettsioses

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض المشتركة الطفیلیة والفطریة ومجموعة الریكیتسیا

Common diseases and fungal and parasitic group Rickettsia : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 778من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدكتوراة/ قسم االدویھ

 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة

PHA3250كود المقرر : 

 Hormones pharmaceutical andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الھرمونات الدوائیة وادویة االمراض التناسلیةوصف المقرر بالعربیة  : 
medicine venereal disease

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الھرمونات الدوائیة وادویة االمراض التناسلیة

Hormones pharmaceutical and medicine venereal disease : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة تخصص االدویة

صفحة 779من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA3251كود المقرر : 

 Representationوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التمثیل الدوائى والبقایا الدوائیةوصف المقرر بالعربیة  : 
pharmacological and 

pharmaceutical residues

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التمثیل الدوائى والبقایا الدوائیة

Representation pharmacological and pharmaceutical residues : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 780من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA3252كود المقرر : 

 Clinical Pharmacology ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فارماكولوجیا  اكلینیكیة للحیوانات المنزلیةوصف المقرر بالعربیة  : 
domestic animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فارماكولوجیا  اكلینیكیة للحیوانات المنزلیة

Clinical Pharmacology of domestic animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 781من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA3253كود المقرر : 

المضادات البكتیریة والفطریة والفیروسیة وصف المقرر بالعربیة  : 
والمطھرات

 Antibacterial and fungal andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
viral disinfectants

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المضادات البكتیریة والفطریة والفیروسیة والمطھرات

Antibacterial and fungal and viral disinfectants : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 782من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA3254كود المقرر : 

Antiparasitic drugsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االدویة المضادة للطفیلیاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االدویة المضادة للطفیلیات

Antiparasitic drugs : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 783من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA3255كود المقرر : 

Drug toxicityوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سمیة  الدواءوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سمیة الدواء

Drug toxicity : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 784من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA3256كود المقرر : 

Drug Evaluationوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقییم الدواءوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقییم الدواء

Drug Evaluation : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 785من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA3257كود المقرر : 

 Pharmacologicallyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فارماكولوجیا التخدیرومضادات االلتھابوصف المقرر بالعربیة  : 
Altkhaddiromdadat 

inflammation

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فارماكولوجیا التخدیرومضادات االلتھاب

Pharmacologically Altkhaddiromdadat inflammation : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 786من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA3258كود المقرر : 

االدویة المستخدمة فى عالج امراض وصف المقرر بالعربیة  : 
الحیوانات المنتجة للغذاء ومنشطات النمو

 Drugs used in the treatment ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
diseaseproducing animals for 

food and growth promoters

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االدویة المستخدمة فى عالج امراض الحیوانات المنتجة للغذاء ومنشطات النمو

Drugs used in the treatment of diseaseproducing animals for food and growth promoters : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 787من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA3259كود المقرر : 

 Medicines affecting theوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االدویة المؤثرة على الجھاز المناعىوصف المقرر بالعربیة  : 
immune system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االدویة المؤثرة على الجھاز المناعى

Medicines affecting the immune system : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 788من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA3260كود المقرر : 

Pharmaceuticals Poultryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ادویة الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ادویة الدواجن

Pharmaceuticals Poultry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 789من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA3261كود المقرر : 

Pharmaceuticals horsesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ادویة الخیولوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ادویة الخیول

Pharmaceuticals horses : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 790من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA3262كود المقرر : 

Pharmaceuticals Fishوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ادویة االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ادویة االسماك

Pharmaceuticals Fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 791من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHA3263كود المقرر : 

 Track motor Clinicalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المسار الحركى االكلینیكى لالدویةوصف المقرر بالعربیة  : 
Pharmaceuticals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المسار الحركى االكلینیكى لالدویة

Track motor Clinical Pharmaceuticals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 792من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى االول

PHA2090كود المقرر : 

 Advanced pharmacology andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فارماكولوجیا  متقدم وصیدالنیات بیطریةوصف المقرر بالعربیة  : 
veterinary pharmaceutics

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فارماكولوجیا  متقدم وصیدالنیات بیطریة

Advanced pharmacologic and veterinary pharmaceuticals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 793من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى الثانى

PHA2091كود المقرر : 

Clinical pharmacologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فارماكولوجیا  اكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فارماكولوجیا  اكلینیكیة

Clinical Pharmacology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 794من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدكتوراة/ قسم االمراض الباطنھ والمعدیھ/ شعبة امراض باطنة

 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة

MID3475كود المقرر : 

Internal Medicine for cattleوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطب الباطنى للماشیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطب الباطنى للماشیة

Internal Medicine for cattle : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة تخصص امراض باطنة

صفحة 795من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3476كود المقرر : 

 Internal Medicine of sheep andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطب الباطنى لالغنام والماعزوصف المقرر بالعربیة  : 
goats

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطب الباطنى لالغنام والماعز

Internal Medicine of sheep and goats : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 796من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3477كود المقرر : 

Internal Medicine of beautyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطب الباطنى للجمالوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطب الباطنى للجمال

Internal Medicine of beauty : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 797من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3478كود المقرر : 

Internal Medicine for horsesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطب الباطنى للخیولوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطب الباطنى للخیول

Internal Medicine for horses : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 798من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3479كود المقرر : 

 Internal Medicine of domesticوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطب الباطنى للحیوانات المنزلیة وااللیفةوصف المقرر بالعربیة  : 
animals and pets

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطب الباطنى للحیوانات المنزلیة وااللیفة

Internal Medicine of domestic animals and pets : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 799من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3480كود المقرر : 

الطب الباطنى للحیوانات البریة وحیوانات وصف المقرر بالعربیة  : 
حدائق الحیوان

 Internal Medicine of wildوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
animals and zoo animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطب الباطنى للحیوانات البریة وحیوانات حدائق الحیوان

Internal Medicine of wild animals and zoo animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 800من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3481كود المقرر : 

Internal Medicine for pigsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطب الباطنى للخنازیروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطب الباطنى للخنازیر

Internal Medicine for pigs : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 801من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3482كود المقرر : 

 Internal Medicine of newbornوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطب الباطنى للحیوانات حدیثة الوالدةوصف المقرر بالعربیة  : 
animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطب الباطنى للحیوانات حدیثة الوالدة

Internal Medicine of newborn animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 802من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3483كود المقرر : 

Sports Medicineوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطب الریاضىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطب الریاضى

Sports Medicine : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 803من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3484كود المقرر : 

 Emergency medicine andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طب الطوارئ والحاالت الحرجةوصف المقرر بالعربیة  : 
critical situations

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طب الطوارئ والحاالت الحرجة

Emergency medicine and critical situations : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 804من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3485كود المقرر : 

Medicine Productiveوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطب االنتاجىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطب االنتاجى

Medicine Productive : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 805من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3486كود المقرر : 

Treatment intravenouslyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : العالج بالمحالیلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     العالج بالمحالیل

Treatment intravenously : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 806من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3487كود المقرر : 

 Disease Baldkhal biologicalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض التلوث بالدخائل البیولوجیةوصف المقرر بالعربیة  : 
pollution

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض التلوث بالدخائل البیولوجیة

Disease Baldkhal biological pollution : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 807من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3488كود المقرر : 

Immune deficiency diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض النقص المناعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض النقص المناعى

Immune deficiency diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 808من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3489كود المقرر : 

Optic endoscopesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المناظیر الضوئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المناظیر الضوئیة

Optic endoscopes : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 809من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى االول

MID2180كود المقرر : 

Medicine and therapyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطب والعالجوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطب والعالج

Medicine and treatment : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 810من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى الثانى

MID2181كود المقرر : 

Recent diagnostics & therapyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق التشخیص والعالج الحدیثةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق التشخیص والعالج الحدیثة

Methods of diagnosis and treatment of modern : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 811من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدكتوراة/ قسم االمراض الباطنھ والمعدیھ/ شعبة امراض معدیة

 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة

MID3500كود المقرر : 

Infectious diseases of livestockوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الماشیة المعدیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الماشیة المعدیة

Infectious diseases of livestock : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة تخصص امراض معدیة

صفحة 812من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3501كود المقرر : 

 Disease of sheep and goatsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض االغنام والماعز المعدیةوصف المقرر بالعربیة  : 
infectious

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض االغنام والماعز المعدیة

Disease of sheep and goats infectious : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 813من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3502كود المقرر : 

Beauty infectious diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الجمال المعدیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الجمال المعدیة

Beauty infectious diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 814من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3503كود المقرر : 

Equine Infectious Diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الخیول المعدیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الخیول المعدیة

Equine Infectious Diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 815من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3504كود المقرر : 

 Infectious diseases ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الحیوانات المنزلیة  المعدیةوصف المقرر بالعربیة  : 
domestic animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الحیوانات المنزلیة  المعدیة

Infectious diseases of domestic animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 816من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3505كود المقرر : 

Buffalo infectious diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الجاموس  المعدیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الجاموس  المعدیة

Buffalo infectious diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 817من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3506كود المقرر : 

Swine infectious diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الخنازیر  المعدیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الخنازیر  المعدیة

Swine infectious diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 818من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3507كود المقرر : 

 Newborn calves diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض العجول حدیثة الوالدة المعدیةوصف المقرر بالعربیة  : 
infectious

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض العجول حدیثة الوالدة المعدیة

Newborn calves diseases infectious : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 819من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3508كود المقرر : 

 Infectious diseases inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض حیوانات التجارب  المعدیةوصف المقرر بالعربیة  : 
experimental animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض حیوانات التجارب  المعدیة

Infectious diseases in experimental animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 820من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3509كود المقرر : 

 Infectious diseases of wildوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الحیوانات البریة  المعدیةوصف المقرر بالعربیة  : 
animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الحیوانات البریة  المعدیة

Infectious diseases of wild animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 821من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3510كود المقرر : 

 Infectious diseases incomingوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض المعدیة الوافدة للحیواناتوصف المقرر بالعربیة  : 
animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض المعدیة الوافدة للحیوانات

Infectious diseases incoming animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 822من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3511كود المقرر : 

 Infectious diseases of animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض المعدیة لحیوانات التسمینوصف المقرر بالعربیة  : 
fattening

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض المعدیة لحیوانات التسمین

Infectious diseases of animals fattening : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 823من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3512كود المقرر : 

 Infectious diseases of animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض المعدیة للحیوانات الحالبةوصف المقرر بالعربیة  : 
Milkmaid

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض المعدیة للحیوانات الحالبة

Infectious diseases of animals Milkmaid : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 824من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3513كود المقرر : 

االمراض المعدیة المسببة لالجھاض فى وصف المقرر بالعربیة  : 
حیوانات المزرعة

 Infectious cause of abortion inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
farm animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض المعدیة المسببة لالجھاض فى حیوانات المزرعة

Infectious cause of abortion in farm animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 825من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3514كود المقرر : 

االمراض المعدیة التى تصیب الجلد فى وصف المقرر بالعربیة  : 
حیوانات المزرعة

 Infectious diseases of the skinوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
in farm animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض المعدیة التى تصیب الجلد فى حیوانات المزرعة

Infectious diseases of the skin in farm animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 826من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MID3515كود المقرر : 

التحصینات الحقلیة ضد االمراض المعدیة فى وصف المقرر بالعربیة  : 
الحیوانات

 Field fortifications againstوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
infectious diseases in animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحصینات الحقلیة ضد االمراض المعدیة فى الحیوانات

Field fortifications against infectious diseases in animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 827من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى االول

MID2190كود المقرر : 

 Strategies of infectiousوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض المعدیة ومقاومتھاوصف المقرر بالعربیة  : 
diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض المعدیة ومقاومتھا

Infectious diseases and resistance : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 828من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى الثانى

MID2191كود المقرر : 

 Epidemiology of emergingوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وبائیة االمراض المعدیة المستجدةوصف المقرر بالعربیة  : 
infectious diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وبائیة االمراض المعدیة المستجدة

Epidemic diseases emerging infectious : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 829من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدكتوراة/ قسم االمراض المشتركھ

 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة

ZON3575كود المقرر : 

المقدمة والمصطلحات التطبیقیة فى األمراض وصف المقرر بالعربیة  : 
المشتركة

 Introduction and terminologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
applied in common diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المقدمة والمصطلحات التطبیقیة فى األمراض المشتركة

Introduction and terminology applied in common diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة تخصص  االمراض المشتركة

صفحة 830من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3576كود المقرر : 

 The epidemiology of commonوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وبائیات االمراض المشتركةوصف المقرر بالعربیة  : 
diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وبائیات االمراض المشتركة

The epidemiology of common diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 831من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3577كود المقرر : 

 Joint diseases andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : األمراض المشتركة والتلوث البیئىوصف المقرر بالعربیة  : 
environmental pollution

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     األمراض المشتركة والتلوث البیئى

Joint diseases and environmental pollution : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 832من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3578كود المقرر : 

 Human disease which isوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض االنسان التى تنتقل  بواسطة الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 
transmitted by animal

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض االنسان التى تنتقل بواسطة الحیوان

Human disease which is transmitted by animal : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 833من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3579كود المقرر : 

Common bacterial diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : األمراض المشتركة البكتیریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     األمراض المشتركة البكتیریة

Common bacterial diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 834من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3580كود المقرر : 

 Chlamydia diseases andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الكالمیدیا والریكیسیا المشتركةوصف المقرر بالعربیة  : 
common Alrikicia

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الكالمیدیا والریكیسیا المشتركة

Chlamydia diseases and common Alrikicia : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 835من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3581كود المقرر : 

Common viral diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : األمراض المشتركة الفیروسیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

لیست مادة نجاح ورسوب وال تحسب في  حالة المقرر : 
المجموع

ذكر و أنثىنوع الدارسین : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     األمراض المشتركة الفیروسیة

Common viral diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 836من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3582كود المقرر : 

Common fungal diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : األمراض المشتركة الفطریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     األمراض المشتركة الفطریة

Common fungal diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 837من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3583كود المقرر : 

Common parasitic diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : األمراض المشتركة الطفیلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     األمراض المشتركة الطفیلیة

Common parasitic diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 838من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3584كود المقرر : 

األمراض المشتركة البكتیریة  والفیروسیة وصف المقرر بالعربیة  : 
التى تنتقل بواسطة الغذاء

 Diseases common bacterialوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
and viral which is transmitted 

by food

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     األمراض المشتركة البكتیریة  والفیروسیة التى تنتقل بواسطة الغذاء

Diseases common bacterial and viral which is transmitted by food : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 839من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3585كود المقرر : 

األمراض المشتركة الطفیلیة التى تنتقل وصف المقرر بالعربیة  : 
بواسطة الغذاء

 Common parasitic diseaseوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
transmitted by food

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     األمراض المشتركة الطفیلیةالتى تنتقل بواسطة الغذاء

Common parasitic disease transmitted by food : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 840من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3586كود المقرر : 

 The role of rodents in theوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دور القوارض فى نقل االمراض لالنسانوصف المقرر بالعربیة  : 
transfer of diseases to humans

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دور القوارض فى نقل االمراض لالنسان

The role of rodents in the transfer of diseases to humans : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 841من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3587كود المقرر : 

دور الحیوانات المفترسة فى نقل االمراض وصف المقرر بالعربیة  : 
لالنسان

 The role of predators in theوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
transfer of diseases to humans

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دور الحیوانات المفترسة فى نقل االمراض لالنسان

The role of predators in the transfer of diseases to humans : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 842من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3588كود المقرر : 

 The role of insects in theوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دور الحشرات فى نقل االمراض لالنسانوصف المقرر بالعربیة  : 
transfer of diseases to humans

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دور الحشرات فى نقل االمراض لالنسان

The role of insects in the transfer of diseases to humans : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 843من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3589كود المقرر : 

 Disease craft a career inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض الحرفیة فى مھنة الطب البیطرىوصف المقرر بالعربیة  : 
Veterinary Medicine

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض الحرفیة فى مھنة الطب البیطرى

Disease craft a career in Veterinary Medicine : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 844من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ZON3590كود المقرر : 

المخاطر الصحیة  فى االنسان الناشئة  من وصف المقرر بالعربیة  : 
االسماك

 Health risks in humans arisingوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
from Fish

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المخاطر الصحیة  فى االنسان الناشئة  من االسماك

Health risks in humans arising from Fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 845من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى االول

ZON2220كود المقرر : 

Emerging Zoonotic Diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض المشتركة الطارئةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض المشتركة الطارئة

Common ailments emergency : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 846من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى الثانى

ZON2221كود المقرر : 

 Environmental surveillance ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الترصد البیئى لالمراض المشتركةوصف المقرر بالعربیة  : 
Zoonotic diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الترصد البیئى لالمراض المشتركة

Environmental surveillance of diseases common : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 847من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدكتوراة/ قسم الباثولوجیا

 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة

PAT3100كود المقرر : 

 Pathology disease of sheepوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا امراض االغنام والماعزوصف المقرر بالعربیة  : 
and goats

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا امراض االغنام والماعز

Pathology disease of sheep and goats : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة تخصص الباثولوجیا

صفحة 848من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3101كود المقرر : 

Disease pathology beautyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا امراض الجمالوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا امراض الجمال

Disease pathology beauty : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 849من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3102كود المقرر : 

Disease pathology horsesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا امراض الخیولوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا امراض الخیول

Disease pathology horses : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 850من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3103كود المقرر : 

Cow disease pathologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا امراض االبقاروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا امراض االبقار

Cow disease pathology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 851من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT_3104كود المقرر : 

Batolojia Fishوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باتولوجیا االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باتولوجیا االسماك

Batolojia Fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 852من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3105كود المقرر : 

 Pathology disease of birds andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا امراض الطیور واالرانبوصف المقرر بالعربیة  : 
rabbits

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا امراض الطیور واالرانب

Pathology disease of birds and rabbits : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 853من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3106كود المقرر : 

Pathology petوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا الحیوانات االلیفةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا الحیوانات االلیفة

Pathology pet : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 854من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3107كود المقرر : 

باثولوجیا الحیوانات والطیور البریة وصف المقرر بالعربیة  : 
والزواحف

 Pathology of wild animals andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
birds and reptiles

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا الحیوانات والطیور البریة والزواحف

Pathology of wild animals and birds and reptiles : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 855من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3108كود المقرر : 

Pathology laboratory animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا حیوانات التجاربوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا حیوانات التجارب

Pathology laboratory animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 856من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3109كود المقرر : 

Disease pathology dyspepsiaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا امراض سوء التغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا امراض سوء التغذیة

Disease pathology dyspepsia : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 857من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3110كود المقرر : 

 Pathology of environmentalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا  تلوث البیئةوصف المقرر بالعربیة  : 
pollution

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا تلوث البیئة

Pathology of environmental pollution : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 858من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3111كود المقرر : 

Immune pathologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا مناعیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا مناعیة

Immune pathology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 859من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3112كود المقرر : 

Pathology newborn animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا الحیوانات حدیثة الوالدةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا الحیوانات حدیثة الوالدة

Pathology newborn animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 860من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3113كود المقرر : 

Pathology Altanasliatوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا  التناسلیاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا التناسلیات

Pathology Altanasliat : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 861من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3114كود المقرر : 

Tumor Pathologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا االوراموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا االورام

Tumor Pathology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 862من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3115كود المقرر : 

Pathology toxinsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا  السموموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا  السموم

Pathology toxins : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 863من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3116كود المقرر : 

Surgical Pathologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا الجراحةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا الجراحة

Surgical Pathology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 864من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAT3117كود المقرر : 

 Pathology of the nervousوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا الجھاز العصبىوصف المقرر بالعربیة  : 
system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا الجھاز العصبى

Pathology of the nervous system : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 865من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى االول

PAT2040كود المقرر : 

Advanced Special Pathologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا خاص (متقدم )وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا خاص (متقدم )

Special pathology Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 866من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى الثانى

PAT2041كود المقرر : 

Diagnostic  Pathologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : باثولوجیا تشخیصیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     باثولوجیا تشخیصیة

Diagnostic pathology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 867من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدكتوراة/ قسم الباثولوجیا االكلینیكیھ

 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة

الشھادة:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة تخصص الباثولوجیا االكلینیكیة

صفحة 868من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP3275كود المقرر : 

اختبار وظائف االعضاء ودراسة وصف المقرر بالعربیة  : 
االلكترولیتات والتوازن الحامضى القاعدى فى 

الجسم

 Test and physiology and theوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
study of electrolytes and acidic 

alkaline balance in the body

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اختبار وظائف االعضاء ودراسة االلكترولیتات والتوازن الحامضى القاعدى فى الجسم

Test and physiology and the study of electrolytes and acidic alkaline balance in the body : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 869من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP3276كود المقرر : 

 Diagnose blood diseases andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشخیص امراض الدم المناعیة والسیولةوصف المقرر بالعربیة  : 
immune liquidity

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشخیص امراض الدم المناعیة والسیولة

Diagnose blood diseases and immune liquidity : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 870من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP3277كود المقرر : 

التشخیص باستخدامالفحوص الخلویة وصف المقرر بالعربیة  : 
والفحوص الوراثیة الخلویة االكلینیكیة

 Bastkhaddamalvhos cellularوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
diagnostics tests and clinical 

cytogenetic

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التشخیص باستخدامالفحوص الخلویة والفحوص الوراثیة الخلویة االكلینیكیة

Bastkhaddamalvhos cellular diagnostics tests and clinical cytogenetic : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 871من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP3278كود المقرر : 

 Clinical Pathology ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الباثولوجیا اإلكلینیكیة لحیوانات التجاربوصف المقرر بالعربیة  : 
experimental animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الباثولوجیا اإلكلینیكیة لحیوانات التجارب

Clinical Pathology of experimental animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 872من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP3279كود المقرر : 

 Clinical Pathology for birds andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الباثولوجیا اإلكلینیكیة للطیور واالسماكوصف المقرر بالعربیة  : 
fish

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الباثولوجیا اإلكلینیكیة للطیور واالسماك

Clinical Pathology for birds and fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 873من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP3280كود المقرر : 

الباثولوجیا اإلكلینیكیة للحیوانات والطیور وصف المقرر بالعربیة  : 
البریة

 Clinical Pathology for animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
and wild birds

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الباثولوجیا اإلكلینیكیة للحیوانات والطیور البریة

Clinical Pathology for animals and wild birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 874من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP3281كود المقرر : 

 Clinical Pathology of domesticوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الباثولوجیا اإلكلینیكیة للحیوانات المنزلیةوصف المقرر بالعربیة  : 
animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الباثولوجیا اإلكلینیكیة للحیوانات المنزلیة

Clinical Pathology of domestic animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 875من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP3282كود المقرر : 

Diagnosis of blood cancersوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشخیص سرطانات الدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشخیص سرطانات الدم

Diagnosis of blood cancers : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 876من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP3283كود المقرر : 

االختبارات المعملیة لتشخیص امراض الغدد وصف المقرر بالعربیة  : 
الصماء

 Laboratory tests for theوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
diagnosis of Endocrinology

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االختبارات المعملیة لتشخیص امراض الغدد الصماء

Laboratory tests for the diagnosis of Endocrinology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 877من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP3284كود المقرر : 

دراسة اضطرابات السائل وااللكترولیتات وصف المقرر بالعربیة  : 
والتوتزن الحامضى القاعدى فى الجسم

 The study of disorders of fluidوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
and electrolytes Altotzn acidic 

and alkaline in the body

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسة اضطرابات السائل وااللكترولیتات والتوتزن الحامضى القاعدى فى الجسم

The study of disorders of fluid and electrolytes Altotzn acidic and alkaline in the body : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 878من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CLP3285كود المقرر : 

 Laboratory tests to assess theوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االختبارات المعملیة لتقییم وظائف االعضاءوصف المقرر بالعربیة  : 
physiology

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االختبارات المعملیة لتقییم وظائف االعضاء

Laboratory tests to assess the physiology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 879من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى االول

CLP2100كود المقرر : 

الباثولوجیا اإلكلینیكیة-امراض الدم المناعیة و وصف المقرر بالعربیة  : 
واالورام

 Clinical Pathology-Immuneوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
mediated blood diseases and 

neoplasia

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الباثولوجیا اإلكلینیكیة-امراض الدم المناعیة و واالورام

Clinical Pathology  Hematology and Oncology and immunological : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 880من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى الثانى

CLP2101كود المقرر : 

الباثولوجیا اإلكلینیكیة-امراض الغدد الصماء وصف المقرر بالعربیة  : 
ودالالت االورام

 Clinical Pathology-Clinicalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
Chemistry of blood and body 

fluids

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الباثولوجیا اإلكلینیكیة-امراض الغدد الصماء ودالالت االورام

Clinical Pathology  Endocrinology and semantics tumors : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 881من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدكتوراة/ قسم التشریح واالجنھ

 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة

ANE3000كود المقرر : 

General Clinical Anatomyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التشریح االكلینیكى العاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : 3.0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التشریح االكلینیكى العام

General Clinical Anatomy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة تخصص التشریح واالجنة

صفحة 882من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3001كود المقرر : 

Surface anatomy and the classوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التشریح السطحى والطبقىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التشریح السطحى والطبقى

Surface anatomy and the class : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 883من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3002كود المقرر : 

 Anatomy of theوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح الجھاز الحركىوصف المقرر بالعربیة  : 
musculoskeletal system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح الجھاز الحركى

Anatomy of the musculoskeletal system : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 884من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3003كود المقرر : 

 Anatomy of gastrointestinalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح الجھاز الھضمىوصف المقرر بالعربیة  : 
tract

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح الجھاز الھضمى

Anatomy of gastrointestinal tract : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 885من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3004كود المقرر : 

 Anatomy of the urinary andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح الجھاز البولى والتناسلىوصف المقرر بالعربیة  : 
reproductive systems

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح الجھاز البولى والتناسلى

Anatomy of the urinary and reproductive systems : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 886من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3005كود المقرر : 

 Anatomy of the respiratoryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح الجھاز التنفسىوصف المقرر بالعربیة  : 
system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح الجھاز التنفسى

Anatomy of the respiratory system : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 887من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3006كود المقرر : 

 Anatomy of the heart andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح الجھاز الدورى والقلبوصف المقرر بالعربیة  : 
circulatory system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح الجھاز الدورى والقلب

Anatomy of the heart and circulatory system : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 888من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3007كود المقرر : 

 Anatomy of the immuneوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح الجھاز المناعىوصف المقرر بالعربیة  : 
system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح الجھاز المناعى

Anatomy of the immune system : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 889من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3008كود المقرر : 

 Anatomy of the nervousوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح الجھاز العصبى والغدد الصماءوصف المقرر بالعربیة  : 
system and the endocrine

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح الجھاز العصبى والغدد الصماء

Anatomy of the nervous system and the endocrine : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 890من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3009كود المقرر : 

 Anatomy members a sense ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح اعضاء الحس والجلد وملحقاتھوصف المقرر بالعربیة  : 
skin and its appendages

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح اعضاء الحس والجلد وملحقاتھ

Anatomy members a sense of skin and its appendages : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 891من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3010كود المقرر : 

Anatomy of birdsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح  الطیوروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح الطیور

Anatomy of birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 892من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3011كود المقرر : 

Anatomy of Fishوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح االسماك

Anatomy of Fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 893من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3012كود المقرر : 

 Anatomy of embryos andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح االجنة والتطور الجنینىوصف المقرر بالعربیة  : 
embryonic development

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح االجنة والتطور الجنینى

Anatomy of embryos and embryonic development : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 894من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3013كود المقرر : 

 Anatomy of experimentalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح حیوانات التجارب (دراسة نوعیة)وصف المقرر بالعربیة  : 
animals qualitative study

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح حیوانات التجارب (دراسة نوعیة)

Anatomy of experimental animals qualitative study : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 895من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



ANE3014كود المقرر : 

 Techniques of modernوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقنیات تشریحیة وجنینیة حدیثةوصف المقرر بالعربیة  : 
anatomical and embryonic

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقنیات تشریحیة وجنینیة حدیثة

Techniques of modern anatomical and embryonic : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 896من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى االول

ANE2001كود المقرر : 

Advanced Anatomy (1)وصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح متقدم 1وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح متقدم 1

Advanced Anatomy 1 : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 897من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى الثانى

ANE2002كود المقرر : 

Advanced Anatomy 2وصف المقرر باإلنجلیزیة  : تشریح متقدم 2وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تشریح متقدم 2

Advanced Anatomy 2 : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 898من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدكتوراة/ قسم التغذیھ والتغذیھ االكلینیكیھ

 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة

NCN3125كود المقرر : 

 Feeding cows buffaloes andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة االبقار والجاموس والتغذیة االكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Clinical Nutrition

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة االبقار والجاموس والتغذیة االكلینیكیة

Feeding cows buffaloes and Clinical Nutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة تخصص التغذیة والتغذیة االكلینیكیة

صفحة 899من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3126كود المقرر : 

 Feeding sheep and goats andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة االغنام والماعز والتغذیة االكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Clinical Nutrition

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة االغنام والماعز والتغذیة االكلینیكیة

Feeding sheep and goats and Clinical Nutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 900من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3127كود المقرر : 

 Nutrition and beauty of Clinicalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الجمال والتغذیة االكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Nutrition

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الجمال والتغذیة االكلینیكیة

Nutrition and beauty of Clinical Nutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 901من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3128كود المقرر : 

 Horse feed and Clinicalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الخیول والتغذیة االكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 
Nutrition

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الخیول والتغذیة االكلینیكیة

Horse feed and Clinical Nutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 902من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3129كود المقرر : 

تغذیة االسماك واالحیاء المائیة والتغذیة وصف المقرر بالعربیة  : 
االكلینیكیة

 Feeding fish and aquatic andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
Clinical Nutrition

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة االسماك واالحیاء المائیة والتغذیة االكلینیكیة

Feeding fish and aquatic and Clinical Nutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 903من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3130كود المقرر : 

 Poultry feed and diseases ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الدواجن وامراض سوء التغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 
malnutrition

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الدواجن وامراض سوء التغذیة

Poultry feed and diseases of malnutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 904من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3131كود المقرر : 

Clinical Nutritionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التغذیة االكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التغذیة االكلینیكیة

Clinical Nutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 905من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3132كود المقرر : 

 Nutrition and its relationship toوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التغذیة وعالقتھا بمقاومة االمراض والمناعةوصف المقرر بالعربیة  : 
resist diseases and 

immunology

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التغذیة وعالقتھا بمقاومة االمراض والمناعة

Nutrition and its relationship to resist diseases and immunology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 906من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3133كود المقرر : 

Feedstuffsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مواد العلفوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مواد العلف

Feedstuffs : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 907من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3134كود المقرر : 

 Feeding rabbits and diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة االرانب وامراض سوء التغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 
of malnutrition

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة االرانب وامراض سوء التغذیة

Feeding rabbits and diseases of malnutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 908من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3135كود المقرر : 

 Food for ostriches andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة النعام وامراض سوء التغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 
diseases of malnutrition

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة النعام وامراض سوء التغذیة

Food for ostriches and diseases of malnutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 909من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3136كود المقرر : 

Feeding pigsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الخنازیروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الخنازیر

Feeding pigs : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 910من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3137كود المقرر : 

Feeding experimental animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة حیوانات التجاربوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة حیوانات التجارب

Feeding experimental animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 911من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3138كود المقرر : 

Feeding domestic animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الحیوانات المنزلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الحیوانات المنزلیة

Feeding domestic animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 912من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3139كود المقرر : 

Feeding wild animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة  الحیوانات البریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الحیوانات البریة

Feeding wild animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 913من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3140كود المقرر : 

Feeding wild birdsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة الطیور البریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة الطیور البریة

Feeding wild birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 914من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3141كود المقرر : 

 The use of biotechnology inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : استخدام التقنیة الحیویة فى التغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 
nutrition

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     استخدام التقنیة الحیویة فى التغذیة

The use of biotechnology in nutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 915من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3142كود المقرر : 

التغذیة المقارنة لالنسان والحیوان ودور وصف المقرر بالعربیة  : 
المنتجات الحیوانیة فى تغذیة االنسان

 Nutrition comparison toوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
humans animals and the role 
of animal products in human 

nutrition

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التغذیة المقارنة لالنسان والحیوان ودور المنتجات الحیوانیة فى تغذیة االنسان

Nutrition comparison to humans animals and the role of animal products in human  : محتویات المقرر باإلنجلیزیة
nutrition

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 916من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3143كود المقرر : 

تطبیقات النظائر المشعة والتشعیع فى مجال وصف المقرر بالعربیة  : 
التغذیة

 Applications of Isotopes andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
irradiation in the field of 

nutrition

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تطبیقات النظائر المشعة والتشعیع فى مجال التغذیة

Applications of Isotopes and irradiation in the field of nutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 917من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3144كود المقرر : 

The economics of nutritionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اقتصادیات التغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اقتصادیات التغذیة

The economics of nutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 918من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3145كود المقرر : 

 Careful analysis of theوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التحلیل الدقیق لمكونات االعالف وسالمتھاوصف المقرر بالعربیة  : 
components of the feed and 

safety

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحلیل الدقیق لمكونات االعالف وسالمتھا

Careful analysis of the components of the feed and safety : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 919من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3146كود المقرر : 

 Manufacturing and trading ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصنیع وصحة وتداول االعالفوصف المقرر بالعربیة  : 
health and feedstuff

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصنیع وصحة وتداول االعالف

Manufacturing and trading of health and feedstuff : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 920من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3147كود المقرر : 

تطبیقات الحاسوب فى تكوین العالئق وصف المقرر بالعربیة  : 
والمخالیط

 Computer Applications in theوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
formation of diets and mixtures

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تطبیقات الحاسوب فى تكوین العالئق والمخالیط

Computer Applications in the formation of diets and mixtures : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 921من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3147كود المقرر : 

تطبیقات الحاسوب فى تكوین العالئق وصف المقرر بالعربیة  : 
والمخالیط

 Computer Applications in theوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
formation of diets and mixtures

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تطبیقات الحاسوب فى تكوین العالئق والمخالیط

Computer Applications in the formation of diets and mixtures : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 922من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



NCN3148كود المقرر : 

Feeding animals Sportsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تغذیة حیوانات الریاضةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تغذیة حیوانات الریاضة

Feeding animals Sports : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 923من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى االول

NCN2050كود المقرر : 

 Applied clinical Nutrition forوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التغذیة التطبیقیة و االكلینیكیة لغیر المجتراتوصف المقرر بالعربیة  : 
non ruminants

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التغذیة التطبیقیة و االكلینیكیة لغیر المجترات

Clinical and Applied Nutrition for nonruminants : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 924من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى الثانى

NCN2051كود المقرر : 

 Applied clinical Nutrition forوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التغذیة التطبیقیة و االكلینیكیة للمجتراتوصف المقرر بالعربیة  : 
ruminants

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التغذیة التطبیقیة و االكلینیكیة للمجترات

Clinical and Applied Nutrition ruminants : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 925من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدكتوراة/ قسم التولید والتناسل والتلقیح االصطناعى

 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة

THR3550كود المقرر : 

 The biology of reproduction inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیولوجیا التكاثر فى االناثوصف المقرر بالعربیة  : 
females

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیولوجیا التكاثر فى االناث

The biology of reproduction in females : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة تخصص التولید والتناسل والتلقیح االصطناعى

صفحة 926من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3551كود المقرر : 

Reproductive biology in malesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیولوجیا التكاثر فى الذكوروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیولوجیا التكاثر فى الذكور

Reproductive biology in males : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 927من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3552كود المقرر : 

Obstetrics in cattle Advancedوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التولید فى الماشیة (متقدم)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التولید فى الماشیة (متقدم)

Obstetrics in cattle Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 928من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3553كود المقرر : 

Obstetrics in equine Advancedوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التولید فى الفصیلة الخیلیة (متقدم)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التولید فى الفصیلة الخیلیة (متقدم)

Obstetrics in equine Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 929من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3554كود المقرر : 

 Reproduction and impairedوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التناسل وضعف الخصوبة فى الماشیة (متقدم)وصف المقرر بالعربیة  : 
fertility in cattle Advanced

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التناسل وضعف الخصوبة فى الماشیة (متقدم)

Reproduction and impaired fertility in cattle Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 930من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3555كود المقرر : 

التناسل وضعف الخصوبة فى االفراس وصف المقرر بالعربیة  : 
(متقدم)

 Reproduction and impairedوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
fertility in mares Advanced

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التناسل وضعف الخصوبة فى االفراس (متقدم)

Reproduction and impaired fertility in mares Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 931من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3556كود المقرر : 

 Masculinity diseases in cattleوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الذكورة فى الماشیة (متقدم)وصف المقرر بالعربیة  : 
Advanced

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الذكورة فى الماشیة (متقدم)

Masculinity diseases in cattle Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 932من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3557كود المقرر : 

 Masculinity diseases in horsesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الذكورة فى الخیل(متقدم)وصف المقرر بالعربیة  : 
Advanced

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الذكورة فى الخیل(متقدم)

Masculinity diseases in horses Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 933من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3558كود المقرر : 

 Artificial insemination in cattleوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التلقیح االصطناعى فى الماشیة (متقدم)وصف المقرر بالعربیة  : 
Advanced

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التلقیح االصطناعى فى الماشیة (متقدم)

Artificial insemination in cattle Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 934من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3559كود المقرر : 

التلقیح االصطناعى فى الفصیلة الخیلیة وصف المقرر بالعربیة  : 
(متقدم)

 Artificial insemination in theوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
equine Advanced

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التلقیح االصطناعى فى الفصیلة الخیلیة (متقدم)

Artificial insemination in the equine Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 935من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3560كود المقرر : 

التناسل والتولید والتلقیح االصطناعى فى وصف المقرر بالعربیة  : 
االغنام (متقدم )

 Reproduction and obstetricsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
and artificial insemination in 

sheep Advanced

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التناسل والتولید والتلقیح االصطناعى فى االغنام (متقدم )

Reproduction and obstetrics and artificial insemination in sheep Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 936من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3561كود المقرر : 

التناسل والتولید والتلقیح االصطناعى فى وصف المقرر بالعربیة  : 
الماعز(متقدم )

 Reproduction and obstetricsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
and artificial insemination in 

goats Advanced

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التناسل والتولید والتلقیح االصطناعى فى الماعز(متقدم )

Reproduction and obstetrics and artificial insemination in goats Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 937من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3562كود المقرر : 

التناسل والتولید والتلقیح االصطناعى فى وصف المقرر بالعربیة  : 
الجمال(متقدم )

 Reproduction and obstetricsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
and IVF Beauty Advanced

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التناسل والتولید والتلقیح االصطناعى فى الجمال(متقدم )

Reproduction and obstetrics and IVF Beauty Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 938من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3563كود المقرر : 

التناسل والتولید والتلقیح االصطناعى فى وصف المقرر بالعربیة  : 
الحیوانات المنزلیة(متقدم )

 Reproduction and obstetricsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
and artificial insemination in 
domestic animals Advanced

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التناسل والتولید والتلقیح االصطناعى فى الحیوانات المنزلیة(متقدم )

Reproduction and obstetrics and artificial insemination in domestic animals Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 939من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3564كود المقرر : 

التكاثر و التلقیح االصطناعى فى الطیور وصف المقرر بالعربیة  : 
واالرانب والنعام

 Reproduction and artificialوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
insemination in birds, rabbits, 

ostriches

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التكاثر و التلقیح االصطناعى فى الطیور واالرانب والنعام

Reproduction and artificial insemination in birds rabbits ostriches : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 940من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3565كود المقرر : 

Immunology and reproductionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المناعة والتناسلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المناعة والتناسل

Immunology and reproduction : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 941من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



THR3566كود المقرر : 

Abortionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االجھاضوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االجھاض

Abortion : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 942من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى االول

THR2210كود المقرر : 

 Biotechnology in Animalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التقنیات الحیویة فى التكاثر الحیوانىوصف المقرر بالعربیة  : 
Reproduction

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التقنیات الحیویة فى التكاثر الحیوانى

Biotechnology in animal reproduction : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 943من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى الثانى

THR2211كود المقرر : 

 Methods of Diagnosis inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طرق التشخیص فى التكاثر الحیوانىوصف المقرر بالعربیة  : 
Animal Reproduction

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق التشخیص فى التكاثر الحیوانى

Diagnostic methods in animal breeding : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 944من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدكتوراة/ قسم الجراحھ والتخدیر واالشعھ

 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة

SAR3525كود المقرر : 

Diagnostic ultrasoundوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التشخیص بالموجات الصوتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التشخیص بالموجات الصوتیة

Diagnostic ultrasound : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة تخصص الجراحة والتخدیر واالشعة

صفحة 945من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3526كود المقرر : 

Experimental surgeryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الجراحة  التجریبیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الجراحة التجریبیة

Experimental surgery : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 946من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3527كود المقرر : 

Eye Diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض العیونوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض العیون

Eye Diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 947من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3528كود المقرر : 

 Gastrointestinal surgery inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة الجھاز الھضمى فى حیوانات الغذاءوصف المقرر بالعربیة  : 
food animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة الجھاز الھضمى فى حیوانات الغذاء

Gastrointestinal surgery in food animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 948من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3529كود المقرر : 

 Genitourinary surgery inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة الجھاز البولى التناسلى فى المجتراتوصف المقرر بالعربیة  : 
ruminants

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة الجھاز البولى التناسلى فى المجترات

Genitourinary surgery in ruminants : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 949من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3530كود المقرر : 

 Surgery calves and smallوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة العجول والمجترات الصغیرةوصف المقرر بالعربیة  : 
ruminants

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة العجول والمجترات الصغیرة

Surgery calves and small ruminants : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 950من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3531كود المقرر : 

Surgery  of camelsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة الجمالوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة الجمال

Surgery  of camels : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 951من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3532كود المقرر : 

Lameness in horsesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : العرج فى الخیولوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     العرج فى الخیول

Lameness in horses : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 952من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3533كود المقرر : 

Surgery horsesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة الخیولوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة الخیول

Surgery horses : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 953من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3534كود المقرر : 

Surgery domestic animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة الحیوانات المنزلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة الحیوانات المنزلیة

Surgery domestic animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 954من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3535كود المقرر : 

 Surgery of the musculoskeletalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة الجھاز الحركى واالظالف فى الماشیةوصف المقرر بالعربیة  : 
system and hooves in cattle

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة الجھاز الحركى واالظالف فى الماشیة

Surgery of the musculoskeletal system and hooves in cattle : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 955من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3536كود المقرر : 

Bone and Joint Surgeryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة العظام والمفاصلوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة العظام والمفاصل

Bone and Joint Surgery : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 956من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3537كود المقرر : 

Surgery wild animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة الحیوانات البریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة الحیوانات البریة..

Surgery wild animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 957من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3538كود المقرر : 

 Laparoscopic surgery inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المناظیر الجراحیة فى الطب البیطرىوصف المقرر بالعربیة  : 
Veterinary Medicine

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المناظیر الجراحیة فى الطب البیطرى

Laparoscopic surgery in Veterinary Medicine : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 958من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3539كود المقرر : 

CT scan and MRIوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االشعة المقطعیة والرنین المغناطیسىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االشعة المقطعیة والرنین المغناطیسى

CT scan and MRI : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 959من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3540كود المقرر : 

 The laser used in veterinaryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اللیزر واستخدامھ فى الجراحة البیطریةوصف المقرر بالعربیة  : 
surgery

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اللیزر واستخدامھ فى الجراحة البیطریة

The laser used in veterinary surgery : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 960من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3541كود المقرر : 

 Advanced surgery andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : جراحة وتخدیر متقدموصف المقرر بالعربیة  : 
anesthesia

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     جراحة وتخدیر متقدم

Advanced surgery and anesthesia : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 961من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



SAR3542كود المقرر : 

التقنیات الحدیثة فى االشعة والموجات وصف المقرر بالعربیة  : 
الصوتیة

 Modern techniques in Xrayوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
and ultrasound

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التقنیات الحدیثة فى االشعة والموجات الصوتیة

Modern techniques in Xray and ultrasound : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 962من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى االول

SAR2200كود المقرر : 

Diagnositc Imagingوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التصویر التشخیصىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التصویر التشخیصى

Diagnostic Imaging : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 963من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى الثانى

SAR-2201كود المقرر : 

Anesthesiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التخدیروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التخدیر

Anesthesia : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 964من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدكتوراة/ قسم الخلیھ واالنسجھ

 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة

الشھادة:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة تخصص الخلیة واالنسجة

صفحة 965من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH3025كود المقرر : 

التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجھاز وصف المقرر بالعربیة  : 
الدورى واللیمفاوى

 Textile and installation of theوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
device Alencdjokimaay League 

and lymphoid

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجھاز الدورى واللیمفاوى

Textile and installation of the device Alencdjokimaay League and lymphoid : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 966من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH3026كود المقرر : 

التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجھاز وصف المقرر بالعربیة  : 
التنفسى

 Installation Textile textile andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
chemical respiratory

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجھاز التنفسى

Installation Textile textile and chemical respiratory : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 967من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH3027كود المقرر : 

التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجھاز وصف المقرر بالعربیة  : 
الھضمى

 Installation Textile textile andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
chemical digestive system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجھاز الھضمى

Installation Textile textile and chemical digestive system : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 968من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH3028كود المقرر : 

 The immune system and theوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الجھاز المناعى وكیمیاء النسیج المناعیةوصف المقرر بالعربیة  : 
immune textile chemistry

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الجھاز المناعى وكیمیاء النسیج المناعیة

The immune system and the immune textile chemistry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 969من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH3029كود المقرر : 

التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجھاز وصف المقرر بالعربیة  : 
البولى

 Installation Textile textile andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
chemical Urological

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجھاز البولى

Installation Textile textile and chemical Urological : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 970من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH3030كود المقرر : 

التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجھاز وصف المقرر بالعربیة  : 
التناسلى

 Installation Textile textile andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
chemical reproductive system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجھاز التناسلى

Installation Textile textile and chemical reproductive system : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 971من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH3031كود المقرر : 

التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للغدد وصف المقرر بالعربیة  : 
الصماء

 Installation Textile and textileوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
chemical endocrine

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للغدد الصماء

Installation Textile and textile chemical endocrine : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 972من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH3032كود المقرر : 

التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجھاز وصف المقرر بالعربیة  : 
العصبى

 Installation Textile textile andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
chemical nervous system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجھاز العصبى

Installation Textile textile and chemical nervous system : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 973من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH3033كود المقرر : 

التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجلد وصف المقرر بالعربیة  : 
وملحقاتھ

 Installation Textile textile andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
chemical skin  Peripherals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التركیب النسجى والنسجوكیمیائى للجلد وملحقاتھ

Installation Textile textile and chemical skin  Peripherals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 974من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH-3034كود المقرر : 

Hustologia Fishوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھستولوجیا االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھستولوجیا االسماك

Hustologia Fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 975من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH-3035كود المقرر : 

Hustologia birdsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھستولوجیا الطیوروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھستولوجیا الطیور

Hustologia birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 976من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



CYH-3036كود المقرر : 

Hustologia wild animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : ھستولوجیا الحیوانات البریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     ھستولوجیا الحیوانات البریة

Hustologia wild animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 977من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى االول

CYH2010كود المقرر : 

Histophysiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم االنسجة الوظیفىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم االنسجة الوظیفى

Histology career : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

مقرر اجبارى : 

صفحة 978من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى الثانى

CYH2011كود المقرر : 

 Advanced histologicalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التقنیات المیكروسكوبیة المتقدمةوصف المقرر بالعربیة  : 
techniques

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التقنیات المیكروسكوبیة المتقدمة

Advanced microscopic techniques : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 979من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدكتوراة/ قسم الرقابھ الصحیھ على االغذیھ/ شعبھ الرقابھ الصحیھ على االلبان ومنتجاتھا

 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة

FHC3400كود المقرر : 

المخاطر التى تنتقل عن طریق االلبان وصف المقرر بالعربیة  : 
ومنتجاتھا

 Risks transmitted through dairyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
products

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المخاطر التى تنتقل عن طریق االلبان ومنتجاتھا

Risks transmitted through dairy products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة تخصص الرقابة الصحیة علي االلبان ومنتجاتھا

صفحة 980من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3401كود المقرر : 

طرق تلوث االلبان ومنتجاتھا واضطرابات وصف المقرر بالعربیة  : 
ادرار اللبن

 Ways pollution dairy productsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
and milk disorders Adrar

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق تلوث االلبان ومنتجاتھا واضطرابات ادرار اللبن

Ways pollution dairy products and milk disorders Adrar : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 981من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3402كود المقرر : 

 Chemical analysis of the Dairyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التحلیل الكیمیائى لاللبان ومنتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 
products

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التحلیل الكیمیائى لاللبان ومنتجاتھا

Chemical analysis of the Dairy products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 982من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3403كود المقرر : 

 Validity of oils and fats forوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صالحیة الزیوت والدھون لالستھالك االدمىوصف المقرر بالعربیة  : 
human consumption

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صالحیة الزیوت والدھون لالستھالك االدمى

Validity of oils and fats for human consumption : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 983من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3404كود المقرر : 

 Cleansing in farms and dairyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التطھیر فى مزارع ومصانع االلبانوصف المقرر بالعربیة  : 
plants

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التطھیر فى مزارع ومصانع االلبان

Cleansing in farms and dairy plants : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 984من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3405كود المقرر : 

Food poisoningوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التسمم الغذائىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التسمم الغذائى

Food poisoning : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 985من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3406كود المقرر : 

 Microbes that cause corruptionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المیكروبات المسببة لفساد االلبان ومنتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 
and dairy products

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المیكروبات المسببة لفساد االلبان ومنتجاتھا

Microbes that cause corruption and dairy products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 986من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3407كود المقرر : 

 Validity of eggs and eggوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صالحیة البیض ومنتجاتھ لالستھالك االدمىوصف المقرر بالعربیة  : 
products for human 

consumption

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صالحیة البیض ومنتجاتھ لالستھالك االدمى

Validity of eggs and egg products for human consumption : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 987من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3408كود المقرر : 

عزل وتصنیف المیكروبات المتواجدة فى وصف المقرر بالعربیة  : 
االلبان ومنتجاتھا

 Isolation and classification ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
microbes present in dairy 

products

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     عزل وتصنیف المیكروبات المتواجدة فى االلبان ومنتجاتھا

Isolation and classification of microbes present in dairy products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 988من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3409كود المقرر : 

نظم االدارة  والسالمة فى مزارع ومصانع وصف المقرر بالعربیة  : 
االلبان

 Management systems andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
safety in factories and dairy 

farms

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم االدارة  والسالمة فى مزارع ومصانع االلبان

Management systems and safety in factories and dairy farms : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 989من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3410كود المقرر : 

 Manufacturing technology andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا تصنیع وحفظ االلبان ومنتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 
keeping dairy products

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا تصنیع وحفظ االلبان ومنتجاتھا

Manufacturing technology and keeping dairy products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 990من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى االول

FHC2150كود المقرر : 

Analysis of dairy productsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل االلبان ومنتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل االلبان ومنتجاتھا

Analysis of dairy products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 991من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى الثانى

FHC2151كود المقرر : 

Technology and dairy productsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا االلبان ومنتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا االلبان ومنتجاتھا

Technology and dairy products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 992من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدكتوراة/ قسم الرقابھ الصحیھ على االغذیھ/ شعبھ الرقابھ الصحیھ على اللحوم ومنتجاتھا

 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة

FHC3375كود المقرر : 

 The health of an animalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة حیوان  الذبیحوصف المقرر بالعربیة  : 
carcass

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة حیوان الذبیح

The health of an animal carcass : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة تخصص الرقابة الصحیة علي اللحوم ومنتجاتھا

صفحة 993من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3376كود المقرر : 

 Health and management ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة و ادارة المجازروصف المقرر بالعربیة  : 
massacres

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة وادارة المجازر

Health and management of massacres : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 994من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3377كود المقرر : 

 Examination of poultry andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فحص لحوم الدواجن و االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 
rabbits

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فحص لحوم الدواجن واالرانب

Examination of poultry and rabbits : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 995من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3378كود المقرر : 

Technology meatوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا اللحوموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا اللحوم

Technology meat : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 996من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3379كود المقرر : 

Poultry Technologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا الدواجن

Poultry Technology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 997من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3380كود المقرر : 

Fish Technologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا االسماك

Fish Technology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 998من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3381كود المقرر : 

العوامل المؤثرة على نمو المیكروبات وصف المقرر بالعربیة  : 
باالغذیة

 Factors affecting the growth ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
microbes food to

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     العوامل المؤثرة على نمو المیكروبات باالغذیة

Factors affecting the growth of microbes food to : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 999من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3382كود المقرر : 

 Microbiology of meat and meatوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا اللحوم ومنتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 
products

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا اللحوم ومنتجاتھا

Microbiology of meat and meat products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1000من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3383كود المقرر : 

 Microbiology of poultry andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا الدواجن ومنتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 
poultry products

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا الدواجن ومنتجاتھا

Microbiology of poultry and poultry products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1001من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3384كود المقرر : 

 Microbiology meals and coldوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا الوجبات الباردة ومنتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 
products

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا الوجبات الباردة ومنتجاتھا

Microbiology meals and cold products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1002من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3385كود المقرر : 

 Microbiology and animal wasteوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا المخلفات الحیوانیة ومنتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 
products

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا المخلفات الحیوانیة ومنتجاتھا

Microbiology and animal waste products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1003من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3386كود المقرر : 

Microbiology and fish productsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا االسماك ومنتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا االسماك ومنتجاتھا

Microbiology and fish products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1004من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3387كود المقرر : 

 Analysis of meat fish and theirوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل اللحوم واالسماك و منتجاتھاوصف المقرر بالعربیة  : 
products

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل اللحوم واالسماك ومنتجاتھا

Analysis of meat fish and their products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1005من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3388كود المقرر : 

 Affairs healthy meat and fishوصف المقرر باإلنجلیزیة  : شئون صحیة لمصانع اللحوم و االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 
factories

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     شئون صحیة لمصانع اللحوم واالسماك

Affairs healthy meat and fish factories : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1006من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FHC3389كود المقرر : 

التسمم الغذائى عن طریق اللحوم و االسماك وصف المقرر بالعربیة  : 
ومنتجاتھا

 Food poisoning by meat andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
fish products

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التسمم الغذائى عن طریق اللحوم و االسماك ومنتجاتھا

Food poisoning by meat and fish products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1007من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى االول

FHC2140كود المقرر : 

 Technology of  meatوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تكنولوجیا تصنیع وحفظ اللحوموصف المقرر بالعربیة  : 
preservation and processing

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تكنولوجیا تصنیع وحفظ اللحوم

Manufacturing technology and preserving of meat : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1008من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى الثانى

FHC2141كود المقرر : 

 Analysis of meat, fish and itsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تحلیل اللحوم واالسماك والمنتجاتوصف المقرر بالعربیة  : 
products

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تحلیل اللحوم واالسماك والمنتجات

Analysis of meat and fish products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1009من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدكتوراة/ قسم الصحھ والرعایھ البیطریھ/ شعبة سلوكیات الحیوان والدواجن ورعایتھا

 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة

VHM3350كود المقرر : 

 The behavior of animals andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات الحیوان وتلوث البیئةوصف المقرر بالعربیة  : 
environmental pollution

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات الحیوان وتلوث البیئة

The behavior of animals and environmental pollution : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة تخصص سلوكیات الحیوان والدواجن ورعایتھا

صفحة 1010من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3351كود المقرر : 

رعایة الحیوان متقدم (تقییم انظمة الرعایة فى وصف المقرر بالعربیة  : 
مزارع الحیوان والدواجن واالسماك)

 Advanced Animal Careوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
assessment of care systems in 

animal farms poultry and fish

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     رعایة الحیوان متقدم (تقییم انظمة الرعایة فى مزارع الحیوان والدواجن واالسماك)

Advanced Animal Care assessment of care systems in animal farms poultry and fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1011من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3352كود المقرر : 

 Behaviors and take care ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات ورعایة االبقار والجاموسوصف المقرر بالعربیة  : 
cows and buffaloes

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة االبقار والجاموس

Behaviors and take care of cows and buffaloes : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1012من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3353كود المقرر : 

 Behaviors and caring for sheepوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات ورعایة االغنام والماعزوصف المقرر بالعربیة  : 
and goats

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة االغنام والماعز

Behaviors and caring for sheep and goats : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1013من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3354كود المقرر : 

Behaviors and beauty careوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات ورعایة الجمالوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة الجمال

Behaviors and beauty care : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1014من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3355كود المقرر : 

Behaviors and care for horsesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات ورعایة  الخیولوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة  الخیول

Behaviors and care for horses : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1015من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3356كود المقرر : 

 Behaviors and care for catsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات ورعایة القطط والكالبوصف المقرر بالعربیة  : 
and dogs

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة القطط والكالب

Behaviors and care for cats and dogs : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1016من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3357كود المقرر : 

 Behaviors and care ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات ورعایة حیوانات التجارب واالرانبوصف المقرر بالعربیة  : 
experimental animals and 

rabbits

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة حیوانات التجارب واالرانب

Behaviors and care of experimental animals and rabbits : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1017من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3358كود المقرر : 

 Behaviors and care of poultryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات ورعایة الدواجن والرومىوصف المقرر بالعربیة  : 
and turkey

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة الدواجن والرومى

Behaviors and care of poultry and turkey : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1018من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3359كود المقرر : 

سلوكیات ورعایة الطیور المائیة والحمام وصف المقرر بالعربیة  : 
والسمان

 Behaviors and care forوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
waterfowl and pigeons and 

quail

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة الطیور المائیة والحمام والسمان

Behaviors and care for waterfowl and pigeons and quail : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1019من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3360كود المقرر : 

Behaviors and caring for fishوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات ورعایة االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة االسماك

Behaviors and caring for fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1020من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3361كود المقرر : 

 Behaviors and take care ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سلوكیات ورعایة النعاموصف المقرر بالعربیة  : 
ostriches

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة النعام

Behaviors and take care of ostriches : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1021من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3362كود المقرر : 

سلوكیات ورعایة الحیوانات البریة وحیوانات وصف المقرر بالعربیة  : 
حدائق الحیوان

 Behaviors and care for wildوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
animals and zoo animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سلوكیات ورعایة الحیوانات البریة وحیوانات حدائق الحیوان

Behaviors and care for wild animals and zoo animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1022من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3363كود المقرر : 

قیاس وتحلیل سلوكیات الحیوان والدواجن وصف المقرر بالعربیة  : 
وتصمیم التجارب

 Measure and analyze theوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
behavior of the animal poultry 

and Design of Experiments

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     قیاس وتحلیل سلوكیات الحیوان والدواجن وتصمیم التجارب

Measure and analyze the behavior of the animal poultry and Design of Experiments : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1023من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3364كود المقرر : 

 Animal welfare and animalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الرفق بالحیوان وحقوق الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 
rights

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الرفق بالحیوان وحقوق الحیوان

Animal welfare and animal rights : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1024من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى االول

VHM2130كود المقرر : 

التقنیات الحدیثة فى رعایة الحیوان والدواجن وصف المقرر بالعربیة  : 
واالسماك

 Advanced Technology in theوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
Management of Animal, 

Poultry and Fish

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التقنیات الحدیثة فى رعایة الحیوان والدواجن واالسماك

Modern techniques in animal welfare poultry and fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1025من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى الثانى

VHM2131كود المقرر : 

 ,Management of Animalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السلوكیات الشاذة فى الحیوان والدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 
Poultry and Fish

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السلوكیات الشاذة فى الحیوان والدواجن

Abnormal behaviors in animals and poultry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1026من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدكتوراة/ قسم الصحھ والرعایھ البیطریھ/ شعبة صحة الحیوان والدواجن والبیئة

 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة

VHM3325كود المقرر : 

Environmental Healthوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الصحة البیئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الصحة البیئیة

Environmental Health : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة تخصص صحة الحیوان والدواجن والبیئة

صفحة 1027من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3326كود المقرر : 

 The health of the animalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة المساكن الحیوانیةوصف المقرر بالعربیة  : 
housing

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة المساكن الحیوانیة

The health of the animal housing : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1028من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM-3327كود المقرر : 

Antiepidemic diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مكافحة االمراض الوبائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مكافحة االمراض الوبائیة

Antiepidemic diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1029من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3328كود المقرر : 

 Study of the incidence andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : دراسة حدوث وانتشار االمراضوصف المقرر بالعربیة  : 
prevalence of diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسة حدوث وانتشار االمراض

Study of the incidence and prevalence of diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

2الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1030من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3329كود المقرر : 

Advanced Animal Healthوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة الحیوان متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة الحیوان متقدم

Advanced Animal Health : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1031من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3330كود المقرر : 

Poultry Health Advancedوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة الدواجن متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة الدواجن متقدم

Poultry Health Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1032من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3331كود المقرر : 

 Alastnazza systems and fishوصف المقرر باإلنجلیزیة  : نظم االستنزاع السمكى والمفرخاتوصف المقرر بالعربیة  : 
hatcheries

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     نظم االستنزاع السمكى والمفرخات

Alastnazza systems and fish hatcheries : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1033من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3332كود المقرر : 

Environmental pollutionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التلوث البیئىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التلوث البیئى

Environmental pollution : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1034من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3333كود المقرر : 

Health hatcheriesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة المفرخاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة المفرخات

Health hatcheries : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1035من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3334كود المقرر : 

Pesticides and public healthوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المبیدات الحشریة و الصحة العامةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المبیدات الحشریة والصحة العامة

Pesticides and public health : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1036من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3335كود المقرر : 

Disinfectants and Disinfectionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التطھیر والمطھراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التطھیر والمطھرات

Disinfectants and Disinfection : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1037من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3336كود المقرر : 

مخلفات المزارع الحیوانیة (التخلص وصف المقرر بالعربیة  : 
البیولوجى من المخلفات الحیوانیة )

 Farm animal waste disposal ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
animal waste bio

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مخلفات المزارع الحیوانیة (التخلص البیولوجى من المخلفات الحیوانیة )

Farm animal waste disposal of animal waste bio : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1038من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3337كود المقرر : 

 Prevent the occurrence andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : منع حدوث وانتشار االمراض الوبائیةوصف المقرر بالعربیة  : 
spread of epidemic diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     منع حدوث وانتشار االمراض الوبائیة

Prevent the occurrence and spread of epidemic diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1039من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3338كود المقرر : 

Veterinary Extensionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االرشاد البیطرىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االرشاد البیطرى

Veterinary Extension : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1040من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3339كود المقرر : 

المشاكل الصحیة فى المزارع السمكیة وصف المقرر بالعربیة  : 
والمفرخات

 Health problems in fish farmsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
and hatcheries

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المشاكل الصحیة فى المزارع السمكیة والمفرخات

Health problems in fish farms and hatcheries : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1041من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3340كود المقرر : 

االشتراطات الصحیة لنقل الحیوانات والنتجات وصف المقرر بالعربیة  : 
البیولوجیة

 Health requirements for theوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
transfer of animals and 

biological products

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االشتراطات الصحیة لنقل الحیوانات والنتجات البیولوجیة

Health requirements for the transfer of animals and biological products : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1042من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3341كود المقرر : 

The health of poultry farmsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : صحة مزارع الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     صحة مزارع الدواجن

The health of poultry farms : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1043من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3342كود المقرر : 

 Biosecurity in the poultryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمن الحیوى فى صناعة الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 
industry

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمن الحیوى فى صناعة الدواجن

Biosecurity in the poultry industry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1044من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VHM3343كود المقرر : 

Waste Treatment poultry farmsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : معالجة مخلفات مزارع الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     معالجة مخلفات مزارع الدواجن

Waste Treatment poultry farms : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1045من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى االول

VHM2120كود المقرر : 

المشاكل الحقلیة فى مجال صحة الحیوان وصف المقرر بالعربیة  : 
والدواجن

 Field problems in animal andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
poultry hygiene

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المشاكل الحقلیة فى مجال صحة الحیوان والدواجن

Field problems in the field of animal health and poultry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1046من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى الثانى

VHM2121كود المقرر : 

التقنیات الحدیثة فى مجال صحة الحیوان وصف المقرر بالعربیة  : 
والدواجن

 Modern technologies in animalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
and poultry hygiene

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التقنیات الحدیثة فى مجال صحة الحیوان والدواجن

Modern technologies in the field of animal health and poultry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1047من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدكتوراة/ قسم الطفیلیات

 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة

PAR3150كود المقرر : 

Clinical parasitesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات اكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات اكلینیكیة

Clinical parasites : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة تخصص الطفیلیات

صفحة 1048من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR3151كود المقرر : 

Parasites of birds and rabbitsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات الطیور و االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات الطیور واالرانب

Parasites of birds and rabbits : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1049من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR3152كود المقرر : 

Parasites of farm animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات حیوانات المزرعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات حیوانات المزرعة

محتویات المقرر باإلنجلیزیة : 

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1050من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR3153كود المقرر : 

 Laboratory diagnosis ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التشخیص المعملى للطفیلیاتوصف المقرر بالعربیة  : 
parasites

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التشخیص المعملى للطفیلیات

Laboratory diagnosis of parasites : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1051من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR3154كود المقرر : 

Insects Veterinary Medicalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الحشرات  الطبیة البیطریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الحشرات الطبیة البیطریة

Insects Veterinary Medical : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1052من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR3155كود المقرر : 

Aware wormsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم الدیدانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم الدیدان

Aware worms : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1053من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR3156كود المقرر : 

Primitivesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : األولیاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االولیات

Primitives : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1054من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR3157كود المقرر : 

3157وصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات االسماك

Fish parasites : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1055من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR3158كود المقرر : 

 Snails and importance ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : القواقع واھمیتھا الطبیة البیطریةوصف المقرر بالعربیة  : 
veterinary medical

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     القواقع واھمیتھا الطبیة البیطریة

Snails and importance of veterinary medical : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1056من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR3159كود المقرر : 

Immune parasiticوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المناعھ الطفیلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المناعة الطفیلیة

Immune parasitic : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1057من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR3160كود المقرر : 

Parasites of wild animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات  الحیوانات البریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات الحیوانات البریة

Parasites of wild animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1058من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR3161كود المقرر : 

 Environmental pollutionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التلوث البیئى بالطفیلیاتوصف المقرر بالعربیة  : 
parasites

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التلوث البیئى بالطفیلیات

Environmental pollution parasites : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1059من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PAR3162كود المقرر : 

Parasites petوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات الحیوانات االلیفةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات الحیوانات االلیفة

Parasites pet : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1060من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى االول

PAR2060كود المقرر : 

Advanced Helminthologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات متقدم 1وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات متقدم 1

Clinical and Applied Nutrition for nonruminant parasites Advanced 1 : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1061من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى الثانى

PAR2061كود المقرر : 

 & Advanced Protozoaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : طفیلیات متقدم 2وصف المقرر بالعربیة  : 
Arthropods

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طفیلیات متقدم 2

Advanced parasites 2 : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1062من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدكتوراة/ قسم الفسیولوجیا

 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة

PHY-3075كود المقرر : 

 Physiology of the blood andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الدم والمناعةوصف المقرر بالعربیة  : 
immune

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الدم والمناعة

Physiology of the blood and immune : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة تخصص الفسیولوجیا

صفحة 1063من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3076كود المقرر : 

The physiology of digestionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا  الھضموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا  الھضم

The physiology of digestion : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1064من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3077كود المقرر : 

Physiology Endocrinologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الغدد الصماءوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الغدد الصماء

Physiology Endocrinology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1065من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3078كود المقرر : 

 Comparative physiology ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التناسل المقارنوصف المقرر بالعربیة  : 
reproduction

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التناسل المقارن

Comparative physiology of reproduction : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1066من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



phy_3079كود المقرر : 

 Physiology of the nervousوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الجھاز العصبىوصف المقرر بالعربیة  : 
system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الجھاز العصبى

Physiology of the nervous system : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1067من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3080كود المقرر : 

Cell physiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الخلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الخلیة

Cell physiology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1068من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3081كود المقرر : 

 Environmental Physiology ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا البیئة واالقلمةوصف المقرر بالعربیة  : 
regionalization

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا البیئة واالقلمة

Environmental Physiology of regionalization : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1069من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3082كود المقرر : 

Physiology of muscleوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا العضالتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا العضالت

Physiology of muscle : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1070من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3083كود المقرر : 

 Physiology of growth andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا النمو والتمثیل الغذائىوصف المقرر بالعربیة  : 
metabolism

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا النمو والتمثیل الغذائى

Physiology of growth and metabolism : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1071من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3084كود المقرر : 

 Physiology of mastitis and milkوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الضرع وادرار اللبنوصف المقرر بالعربیة  : 
Adrar

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الضرع وادرار اللبن

Physiology of mastitis and milk Adrar : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1072من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3085كود المقرر : 

 The physiology of the heartوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا القلب واالوعیة الدمویةوصف المقرر بالعربیة  : 
and blood vessels

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا القلب واالوعیة الدمویة

The physiology of the heart and blood vessels : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1073من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3086كود المقرر : 

Physiology of breathingوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا التنفسوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا التنفس

Physiology of breathing : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1074من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3087كود المقرر : 

Renal Physiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الكلىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الكلى

Renal Physiology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1075من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3088كود المقرر : 

 Physiology behaviors animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا السلوكیات ( الحیوانات والطیور )وصف المقرر بالعربیة  : 
and birds

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا السلوكیات ( الحیوانات والطیور )

Physiology behaviors animals and birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1076من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3089كود المقرر : 

 Physiology of birds and wildوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الطیور و الحیوانات البریةوصف المقرر بالعربیة  : 
animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الطیور و الحیوانات البریة

Physiology of birds and wild animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1077من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3090كود المقرر : 

 Physiology of experimentalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا حیوانات التجاربوصف المقرر بالعربیة  : 
animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا حیوانات التجارب

Physiology of experimental animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1078من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3091كود المقرر : 

 Modern technologies in theوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التقنیات الحدیثة فى مجال الفسیولوجیاوصف المقرر بالعربیة  : 
field of physiology

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التقنیات الحدیثة فى مجال الفسیولوجیا

Modern technologies in the field of physiology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1079من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3092كود المقرر : 

Digestion in ruminantsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الھضم فى المجتراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الھضم فى المجترات

Digestion in ruminants : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1080من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3093كود المقرر : 

PHY3093وصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا االسماك

Physiology of Fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1081من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3094كود المقرر : 

PHY3094وصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الحیوانات المنزلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الحیوانات المنزلیة

Physiology of domestic animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1082من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3095كود المقرر : 

Physiology of Special Sensesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الحواس الخاصةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الحواس الخاصة

Physiology of Special Senses : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1083من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY-3096كود المقرر : 

Physiology of Birdsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا الطیوروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا الطیور

Physiology of Birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1084من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



PHY3097كود المقرر : 

Physiology rabbitsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فسیولوجیا االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فسیولوجیا االرانب

Physiology rabbits : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1085من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى االول

PHY-2030كود المقرر : 

 Advanced techniques inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقنیات حدیثة فى مجال الفسیولوجیا 1وصف المقرر بالعربیة  : 
(physiology (1

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقنیات حدیثة فى مجال الفسیولوجیا 1

Modern techniques in the field of physiology 1 : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1086من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى الثانى

PHY-2031كود المقرر : 

 Advanced techniques inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تقنیات حدیثة فى مجال الفسیولوجیا 2وصف المقرر بالعربیة  : 
(physiology (2

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تقنیات حدیثة فى مجال الفسیولوجیا 2

Modern techniques in the field of physiology 2 : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1087من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدكتوراة/ قسم المیكروبیولوجیا

 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة

MIC3200كود المقرر : 

Classification of bacteriaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : تصنیف البكتریاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     تصنیف البكتریا

Classification of bacteria : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة تخصص المیكروبیولوجیا

صفحة 1088من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3201كود المقرر : 

Advanced bacteriologicalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بكتریولوجیا متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بكتریولوجیا متقدم

Advanced bacteriological : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1089من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3202كود المقرر : 

 Bacteriological diagnostic andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بكتریولوجیا وفطریات تشخیصیةوصف المقرر بالعربیة  : 
fungi

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بكتریولوجیا وفطریات تشخیصیة

Bacteriological diagnostic and fungi : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1090من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3203كود المقرر : 

 Bacteriological and fungalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بكتریولوجیا وفطریات جزیئیةوصف المقرر بالعربیة  : 
molecular

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بكتریولوجیا وفطریات جزیئیة

Bacteriological and fungal molecular : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1091من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3204كود المقرر : 

Clinical bacteriologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البكتریولوجیا االكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البكتریولوجیا االكلینیكیة

Clinical bacteriology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1092من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3205كود المقرر : 

Clinical molecular bacteriologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البكتریولوجیا االكلینیكیة الجزیئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البكتریولوجیا االكلینیكیة الجزیئیة

Clinical molecular bacteriology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1093من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC_3206كود المقرر : 

MIC3206وصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناعة متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناعة متقدم

Advanced immunity : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1094من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3207كود المقرر : 

 Immunity and molecularوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناعة جزیئیة وتشخیصیةوصف المقرر بالعربیة  : 
diagnostic

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناعة جزیئیة وتشخیصیة

Immunity and molecular diagnostic : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1095من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3208كود المقرر : 

 Genetics and Biotechnologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : وراثة وتكنولوجیا حیویة المیكروباتوصف المقرر بالعربیة  : 
microbes

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وراثة وتكنولوجیا حیویة المیكروبات

Genetics and Biotechnology microbes : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1096من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3209كود المقرر : 

Molecular biology of microbesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البیولوجیا الجزیئیة للمیكروباتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البیولوجیا الجزیئیة للمیكروبات

Molecular biology of microbes : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1097من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3210كود المقرر : 

Advanced fungiوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فطریات متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فطریات متقدم

Advanced fungi : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1098من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3211كود المقرر : 

Science Almikopktrellaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم المیكوبكتریاوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم المیكوبكتریا

Science Almikopktrella : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1099من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3212كود المقرر : 

Aware of Mycoplasmaوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم المیكوبالزماوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم المیكوبالزما

Aware of Mycoplasma : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1100من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3213كود المقرر : 

Aware of snailsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم الحلزوناتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

14ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم الحلزونات

Aware of snails : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1101من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3214كود المقرر : 

Anaerobesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الالھوائیاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

15ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الالھوائیات

Anaerobes : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1102من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3215كود المقرر : 

 Science of veterinary vaccinesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم اللقاحات البیطریة البكتیریة والفطریةوصف المقرر بالعربیة  : 
bacterial and fungal

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

16ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم اللقاحات البیطریة البكتیریة والفطریة

Science of veterinary vaccines bacterial and fungal : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1103من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3216كود المقرر : 

 Bacteria and fungi and udderوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بكتریا وفطریات ومناعة الضرعوصف المقرر بالعربیة  : 
immunity

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

17ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بكتریا وفطریات ومناعة الضرع

Bacteria and fungi and udder immunity : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1104من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3217كود المقرر : 

 Bacteria and fungiوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بكتریا وفطریات الجھاز التناسلىوصف المقرر بالعربیة  : 
reproductive system

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

18ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بكتریا وفطریات الجھاز التناسلى

Bacteria and fungi reproductive system : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1105من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3218كود المقرر : 

Almauaat bacterialوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المعویات البكتیریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

19ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المعویات البكتیریة

Almauaat bacterial : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1106من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3219كود المقرر : 

البكتریا والفطریات الممرضة للحیوانات وصف المقرر بالعربیة  : 
والطیور البریة

 Bacteria and fungi pathogenicوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
to animals and wild birds

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

20ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البكتریا والفطریات الممرضة للحیوانات والطیور البریة

Bacteria and fungi pathogenic to animals and wild birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1107من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3220كود المقرر : 

 Bacteriological and fungalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بكتریولوجیا وفطریات ومناعة الطیوروصف المقرر بالعربیة  : 
immunity birds

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

21ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بكتریولوجیا وفطریات ومناعة الطیور

Bacteriological and fungal immunity birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1108من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3221كود المقرر : 

Environmental Microbiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا البیئةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

22ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا البیئة

Environmental Microbiology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1109من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3222كود المقرر : 

Microbiology Industryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : میكروبیولوجیا الصناعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

23ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     میكروبیولوجیا الصناعة

Microbiology Industry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1110من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3223كود المقرر : 

خواص المیكروبات المسببة لالمراض وصف المقرر بالعربیة  : 
المشتركة

 Properties of pathogenicوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
microbes common

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

24ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     خواص المیكروبات المسببة لالمراض المشتركة

Properties of pathogenic microbes common : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1111من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3224كود المقرر : 

 Bacteriological and fungalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بكتریولوجیا وفطریات ومناعة االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 
immunity Fish

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

25ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بكتریولوجیا وفطریات ومناعة االسماك

Bacteriological and fungal immunity Fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1112من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3225كود المقرر : 

 Pathogenic fungi of the organsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الفطریات الممرضة الجھزة الجسموصف المقرر بالعربیة  : 
of the body

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

26ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الفطریات الممرضة الجھزة الجسم

Pathogenic fungi of the organs of the body : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1113من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3226كود المقرر : 

Yeastsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الخمائروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

27ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الخمائر

Yeasts : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1114من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



MIC3227كود المقرر : 

Prion and dentistryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البریون وامراضھوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

28ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البریون وامراضھ

Prion and dentistry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1115من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى االول

MIC 2080كود المقرر : 

 Advanced Bacteriology andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : بیكتریولوجیا وفطریات متقدموصف المقرر بالعربیة  : 
Mycology

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     بیكتریولوجیا وفطریات متقدم

Bictrjuloggio and fungi Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1116من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى الثانى

MIC2081كود المقرر : 

Advanced Immunologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مناعة متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مناعة متقدم

Advanced immunity : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1117من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدكتوراة/ قسم السموم والطب الشرعى واالجراءات البیطریھ

 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة

TFM3300كود المقرر : 

Animal Poisonوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم الحیوانیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم الحیوانیة

Animal Poison : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة تخصص السموم والطب الشرعى واالجراءات البیطریة

صفحة 1118من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM3301كود المقرر : 

Poisons industriesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سموم الصناعاتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سموم الصناعات

Poisons industries : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1119من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FTM_3302كود المقرر : 

Pathologistsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطب الشرعىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطب الشرعى

Pathologists : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1120من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM3303كود المقرر : 

Poisons devicesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سموم االجھزةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سموم االجھزة

Poisons devices : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1121من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM3304كود المقرر : 

Poisons aquatic lifeوصف المقرر باإلنجلیزیة  : سموم االحیاء المائیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     سموم االحیاء المائیة

Poisons aquatic life : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1122من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM3305كود المقرر : 

قیاس تأثیر السموم خارج الجسم الحى وصف المقرر بالعربیة  : 
(معملیا)

 Measure the impact of toxinsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
out of the body District 

experimentally

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     قیاس تأثیر السموم خارج الجسم الحى (معملیا)

Measure the impact of toxins out of the body District experimentally : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1123من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM3306كود المقرر : 

Biochemical Toxicologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم الكیمیائیة الحیویةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم الكیمیائیة الحیویة

Biochemical Toxicology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1124من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM3307كود المقرر : 

Microbial toxinsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم المیكروبیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم المیكروبیة

Microbial toxins : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1125من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM3308كود المقرر : 

Plant toxinsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم النباتیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم النباتیة

Plant toxins : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1126من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM3309كود المقرر : 

Genetic Toxicologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم الوراثیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم الوراثیة

Genetic Toxicology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1127من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM3310كود المقرر : 

 Toxins from the forensicوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم من الوجھة الطبیة الشرعیةوصف المقرر بالعربیة  : 
medical destination

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم من الوجھة الطبیة الشرعیة

Toxins from the forensic medical destination : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1128من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM3312كود المقرر : 

Toxicology and Immunologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم  والمناعةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم  والمناعة

Toxicology and Immunology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1129من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



TFM3313كود المقرر : 

Toxins and animal behaviorوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم  وسلوكیات الحیوانوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم  وسلوكیات الحیوان

Toxins and animal behavior : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1130من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى االول

TFM2110كود المقرر : 

 Fundementals of Analyticalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : اساسیات علم تحلیل السموموصف المقرر بالعربیة  : 
Toxiology

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات علم تحلیل السموم

Aware of the basics of toxicological analysis : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1131من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى الثانى

TFM2111كود المقرر : 

Clinical Toxicologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : السموم االكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     السموم االكلینیكیة

Clinical Toxicology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1132من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدكتوراة/ قسم امراض االسماك ورعایتھا

 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة

FDM3425كود المقرر : 

اساسیات االستنزاع والصحة فى االسماك وصف المقرر بالعربیة  : 
والقشریات

 Fish Alastnazza and health inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
fish and crustaceans

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات االستنزاع والصحة فى االسماك والقشریات

Fish Alastnazza and health in fish and crustaceans : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة تخصص امراض االسماك ورعایتھا

صفحة 1133من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM3426كود المقرر : 

 Bacterial and viral diseases inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض البكتیریة والفیروسیة فى االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 
fish

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض البكتیریة والفیروسیة فى االسماك

Bacterial and viral diseases in fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1134من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM3427كود المقرر : 

Fungal diseases in fishوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض الفطریة فى االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض الفطریة فى االسماك

Fungal diseases in fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1135من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM3428كود المقرر : 

Parasitic diseases in fishوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض الطفیلیة فى االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض الطفیلیة فى االسماك

Parasitic diseases in fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1136من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM3429كود المقرر : 

 Noncommunicable diseases inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض الغیر معدیة فى االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 
fish

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض الغیر معدیة فى االسماك

Noncommunicable diseases in fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1137من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM3430كود المقرر : 

 Biological indicators in fishوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المؤشرات البیولوجیة فى امراض االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 
diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المؤشرات البیولوجیة فى امراض االسماك

Biological indicators in fish diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1138من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM3431كود المقرر : 

طرق التشخیص المقارن المراض االسماك وصف المقرر بالعربیة  : 
فى المزارع السمكیة

 Comparative diagnosticوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
methods for fish diseases in 

fish farms

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     طرق التشخیص المقارن المراض االسماك فى المزارع السمكیة

Comparative diagnostic methods for fish diseases in fish farms : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1139من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM3432كود المقرر : 

وبائیات امراض االسماك فى المزارع وصف المقرر بالعربیة  : 
السمكیة

 The epidemiology of fishوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
diseases in fish farms

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     وبائیات امراض االسماك فى المزارع السمكیة

The epidemiology of fish diseases in fish farms : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1140من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM3433كود المقرر : 

المناعة االكلینیكیة وامراض التثبیط المناعى وصف المقرر بالعربیة  : 
فى االسماك

 Clinical and immune diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
immunosuppression in fish

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المناعة االكلینیكیة وامراض التثبیط المناعى فى االسماك

Clinical and immune diseases immunosuppression in fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1141من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM3434كود المقرر : 

 Crustaceans and shellfishوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض القشریات والمحاریاتوصف المقرر بالعربیة  : 
diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض القشریات والمحاریات

Crustaceans and shellfish diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1142من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM3435كود المقرر : 

 Disease problems inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المشاكل المرضیة فى اسماك الزینةوصف المقرر بالعربیة  : 
ornamental fish

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المشاكل المرضیة فى اسماك الزینة

Disease problems in ornamental fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1143من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM3436كود المقرر : 

 Disease problems in fishوصف المقرر باإلنجلیزیة  : المشاكل المرضیة فى المفرخات السمكیةوصف المقرر بالعربیة  : 
hatcheries

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     المشاكل المرضیة فى المفرخات السمكیة

Disease problems in fish hatcheries : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1144من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



FDM3437كود المقرر : 

اساسیات التحكم فى االمراض المعدیة وصف المقرر بالعربیة  : 
لالسماك والقشریات والحیوانات المائیة

 The basics of control ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
infectious diseases of fish 
crustaceans and aquatic 

animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

13ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     اساسیات التحكم فى االمراض المعدیة لالسماك والقشریات والحیوانات المائیة

The basics of control of infectious diseases of fish crustaceans and aquatic animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1145من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى االول

FDM2160كود المقرر : 

دراسات متقدمة فى امراض االسماك وصف المقرر بالعربیة  : 
ورعایتھا

 Advanced studies in fishوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
diseases and management

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات متقدمة فى امراض االسماك ورعایتھا

Advanced Studies in fish diseases and care : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1146من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى الثانى

FDM2161كود المقرر : 

دراسات متقدمة فى امراض القشریات وصف المقرر بالعربیة  : 
ورعایتھا

 Advanced studies in shellfishوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
diseases and management

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     دراسات متقدمة فى امراض القشریات ورعایتھا

Advanced studies in diseases of crustaceans and sponsorship : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1147من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدكتوراة/ قسم امراض الدواجن

 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة

POD3450كود المقرر : 

Bacterial diseases of birdsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض البكتیریة للطیوروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض البكتیریة للطیور

Bacterial diseases of birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة تخصص امراض الدواجن

صفحة 1148من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



POD3451كود المقرر : 

Viral disease of birdsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض الفیروسیة  للطیوروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض الفیروسیة  للطیور

Viral disease of birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1149من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



POD3452كود المقرر : 

االمراض الفطریة والتسمم الفطرى فى وصف المقرر بالعربیة  : 
الطیور

 Fungal diseases and fungalوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
poisoning in birds

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض الفطریة والتسمم الفطرى فى الطیور

Fungal diseases and fungal poisoning in birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1150من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



POD3453كود المقرر : 

Parasitic diseases of birdsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االمراض الطفیلیة  للطیوروصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االمراض الطفیلیة  للطیور

Parasitic diseases of birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1151من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



POD3454كود المقرر : 

 Disease shortage of food inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض النقص الغذائى فى الطیوروصف المقرر بالعربیة  : 
the birds

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض النقص الغذائى فى الطیور

Disease shortage of food in the birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1152من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



POD3455كود المقرر : 

 Diseases of wild birds andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض الطیور البریة والمھاجرةوصف المقرر بالعربیة  : 
migratory

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض الطیور البریة والمھاجرة

Diseases of wild birds and migratory : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1153من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



POD3456كود المقرر : 

Diseases of rabbitsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض االرانبوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض االرانب

Diseases of rabbits : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1154من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



POD3457كود المقرر : 

 Problems of mothers andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : مشاكل االمھات والمفرخاتوصف المقرر بالعربیة  : 
hatcheries

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     مشاكل االمھات والمفرخات

Problems of mothers and hatcheries : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1155من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



POD3458كود المقرر : 

Disease ostrichوصف المقرر باإلنجلیزیة  : امراض النعاموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     امراض النعام

Disease ostrich : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1156من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى االول

POD2170كود المقرر : 

Prevention of  Poultry diseasesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الوقایة فى مجال امراض الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الوقایة فى مجال امراض الدواجن

Prevention in the field of poultry diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1157من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى الثانى

POD2171كود المقرر : 

 Laboratory Diagnosis of poultryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : التشخیص المعملى المراض الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 
diseases

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     التشخیص المعملى المراض الدواجن

Laboratory diagnosis of poultry diseases : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1158من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدكتوراة/ قسم الفیروسات

 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة

VIR3175كود المقرر : 

Aware of the diagnosis of virusوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم تشخیص الفیروساتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم تشخیص الفیروسات

Aware of the diagnosis of virus : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة تخصص الفیروسات

صفحة 1159من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR3176كود المقرر : 

Molecular biology of virusesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البیولوجیا الجزیئیة للفیروساتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البیولوجیا الجزیئیة للفیروسات

Molecular biology of viruses : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1160من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR3177كود المقرر : 

Viruses animals and wild birdsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیروسات الحیوانات والطیور البریةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیروسات الحیوانات والطیور البریة

Viruses animals and wild birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1161من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR3178كود المقرر : 

Science ofوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم اللقاحات الفیروسیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم اللقاحات الفیروسیة

محتویات المقرر باإلنجلیزیة : 

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1162من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR3179كود المقرر : 

Viruses tumorsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیروسات االورام السرطانیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیروسات االورام السرطانیة

Viruses tumors : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1163من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR3180كود المقرر : 

Poultry virusesوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیروسات الدواجنوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیروسات الدواجن

Poultry viruses : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1164من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR3181كود المقرر : 

الفیروسات التى تنقل عن طریق الحشرات وصف المقرر بالعربیة  : 
المفصلیة

 Viruses that are transmitted byوصف المقرر باإلنجلیزیة  : 
arthropod

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الفیروسات التى تنقل عن طریق الحشرات المفصلیة

Viruses that are transmitted by arthropod : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1165من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR3182كود المقرر : 

Fish Virusوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیروسات االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیروسات االسماك

Fish Virus : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1166من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR3183كود المقرر : 

Immunology virus Advancedوصف المقرر باإلنجلیزیة  : علم مناعة الفیروسات (متقدم)وصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     علم مناعة الفیروسات (متقدم)

Immunology virus Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1167من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR3184كود المقرر : 

 Viruses that infect farmوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الفیروسات التى تصیب حیوانات المزرعةوصف المقرر بالعربیة  : 
animals

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الفیروسات التى تصیب حیوانات المزرعة

Viruses that infect farm animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1168من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



VIR3185كود المقرر : 

Viruses domestic animalsوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیروسات الحیوانات المنزلیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیروسات الحیوانات المنزلیة

Viruses domestic animals : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1169من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى االول

VIR2070كود المقرر : 

Advanced special virologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیرولوجیا خاص متقدموصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیرولوجیا خاص متقدم

Verulogia special Advanced : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1170من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى الثانى

VIR 2071كود المقرر : 

Molecular virologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : فیرولوجیا  جزیئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     فیرولوجیا جزیئیة

Molecular Physiology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1171من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



القسم / الشعبة:-الدكتوراة/ قسم الكیمیاء الحیویھ

 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة

BIC3050كود المقرر : 

 Biochemistry tissues andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء حیویة االنسجة والسوائل الجسمیةوصف المقرر بالعربیة  : 
bodily fluids

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء حیویة االنسجة والسوائل الجسمیة

Biochemistry tissues and bodily fluids : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

الشھادة:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة تخصص الكیمیاء الحیویة

صفحة 1172من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC3051كود المقرر : 

Biochemistry Nutritionوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء حیویة التغذیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

2ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء حیویة التغذیة

Biochemistry Nutrition : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1173من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC3052كود المقرر : 

Clinical  Biochemistryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الكیمیاء  الحیویة  االكلینیكیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

3ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الكیمیاء الحیویة االكلینیكیة

Clinical Biochemistry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1174من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC3053كود المقرر : 

 Metabolism of food for theوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االیض الغذائى للطیوروصف المقرر بالعربیة  : 
birds

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

4ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االیض الغذائى للطیور

Metabolism of food for the birds : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1175من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC3054كود المقرر : 

Biochemistry Fishوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء حیویة  االسماكوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

5ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء حیویة االسماك

Biochemistry Fish : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1176من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC3055كود المقرر : 

Biochemistry Microbiologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء حیویة االحیاء الدقیقةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

6ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء حیویة االحیاء الدقیقة

Biochemistry Microbiology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1177من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC3056كود المقرر : 

Radiation Chemistryوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء االشعاعوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

7ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء االشعاع

Radiation Chemistry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1178من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC_3057كود المقرر : 

Molecular Biologyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : البیولوجیا الجزیئیةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

8ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     البیولوجیا الجزیئیة

Molecular Biology : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1179من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC3058كود المقرر : 

Metabolism in ruminantوصف المقرر باإلنجلیزیة  : االیض الغذائى فى المجتراتوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

9ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     االیض الغذائى فى المجترات

Metabolism in ruminant : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1180من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC3059كود المقرر : 

Biochemistry environmentوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء حیویة البیئةوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

10ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء حیویة البیئة

Biochemistry environment : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1181من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC3060كود المقرر : 

 Laboratory methods inوصف المقرر باإلنجلیزیة  : الطرق المعملیة فى الكیمیاء الحیویةوصف المقرر بالعربیة  : 
biochemistry

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

11ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     الطرق المعملیة فى الكیمیاء الحیویة

Laboratory methods in biochemistry : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1182من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



BIC3061كود المقرر : 

 Biochemistry of hormones andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء حیویة الھرمونات والتكاثروصف المقرر بالعربیة  : 
reproduction

العربیة لغة التدریس : المقررات االختیاریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

12ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

30.0النھایة الصغرى : 50.0النھایة العظمى : 

2.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء حیویة الھرمونات والتكاثر

Biochemistry of hormones and reproduction : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 2.0 50.0% 20.0% 10.0 25.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 25.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1183من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى االول

BIC2020كود المقرر : 

 Biochemistry of receptors andوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء حیویة المستقبالت وبروتینات جىوصف المقرر بالعربیة  : 
G protein

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء حیویة المستقبالت وبروتینات جى

Biochemistry receptors and G proteins : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1184من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده



 الفرقة/المستوى:-دكتور الفلسفة في العلوم الطبیة البیطریة/ مرحلة الدكتوراة/ الفصل الدراسى الثانى

BIC2021كود المقرر : 

Biochemistry of gene therapyوصف المقرر باإلنجلیزیة  : كیمیاء حیویة العالج الجینىوصف المقرر بالعربیة  : 

العربیة لغة التدریس : المقررات االجباریةنوع المقرر : 

ذكر و أنثىنوع الدارسین : مادة نجاح ورسوب و تحسب في المجموع حالة المقرر : 

1ترتیب المادة : 1عدد وحدات المقرر : 

القسم العلمى التابع لھ : 

60.0النھایة الصغرى : 100.0النھایة العظمى : 

3.0عدد الساعات المعتمدة : .0عدد ساعات التدریس : 

محتویات المقرر بالعربیة :     كیمیاء حیویة العالج الجینى

Biochemistry gene therapy : محتویات المقرر باإلنجلیزیة

مقرر مستمر : 

رئیسينوع المقرر رئیسي / فرعي : 

لھ مقررات فرعیة : 

الحد األقصى لعدد مرات الرسوب  : 

جبر كسر الدرجةتقریب الكسورھل یخدم التخصص

بیانات المقرر

طرق التدریس
إجمالى عدد مرات الحضور عدد الساعات االسبوعیة مجموعة/سكشن

24.0 3.0 مجموعة نظرى

طرق التقیم

طریقة الرصد عدد أوارق 
االمتحان

عدد ساعات 
االمتحان

نسبة النھایة 
الكبرى

نسبة النھایة 
الصغرى النھایة الصغرى النھایة العظمى

باسم الطالب 0 3.0 50.0% 20.0% 20.0 50.0 تحریرى

باسم الطالب 0 0. 50.0% 0%. 0. 50.0 عملى وشفوى

مقرر اجبارى : 

صفحة 1185من 1185تاریخ الطباعة 28/11/2019

كلیة الطب البیطرى جامعة القاھرة

نظام الدراسات العلیا

الئحة  الالئحة الداخلیة لكلیة الطب البیطرى-ساعات معتمده


