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 وصف مساقات الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس في كلية الطب البيطري
 

ع(0ن+1) 1اخالقيات الطب البيطري:   102 .ب ط    

المواضيع  طيوتغيعنى هذا المساق بتدريس األخالق المهنية البيطرية والقوانين البيطرية وتحديثها من حيث صلتها بممارسة المهنة. 
ا.مجاالت في أخالقيات علم األحياء، واألعمال التجارية واألخالقيات المهنية، وأخالقيات التكنولوجيالمقدمة مجموعة واسعة من ال  

 ع(3ن+2) 3تربية الحيوان:  104ط.ب 

يتضمن هذا المساق الطرق المختلفة في التعامل مع حيوانات المزرعة كاألبقار واألغنام والماعز والخيول والجمال، وكذلك الحيوانات 
)كالب وقطط(، إضافة الى طرق تربيتها والتعرف على مناطق الجسم التشريحية المختلفة باإلضافة إلى طرق إعطاء الصغيرة 

العالجات البيطرية وسوف يتعلم الطلبة مبادئ كتابة المقاالت القصيرة والتقارير التي تتعلق بمشاكل تربية الحيوان باللغة اإلنجليزية 
 العلمية.ألداء اللغوي في الكتابة وسوف يكون التقييم جزيئاً على ا

 ع(0ن+2) 2رعاية الحيوان: حقوق و 106 ط.ب 

لبيطرية.على هو حلقة دراسية متعددة التخصصات في مجال األخالقيات والقوانين البيطرية من حيث صلتها بالممارسة المهنية ا -
ان، أخالقيات علم األحياء.أن تكون المواضيع المقدمة تغطي مجموعة واسعة من المجاالت في الرفق بالحيو  

 ع(0ن+ 1) 1:1تشريح بيطري 112ط.ب 

دراسة تشريح آكالت اللحوم وخاصة الكالب، الخيول، والمجترات من حيث التموضع الطبيعي والتشريح الهيكلي وعالقته بالوظيفة التي 
 يؤديها وتطبيق ذلك على الحاالت السريرية. 

 103المتطلب السابق: ب  -

كيفية حقن وتحضير الحيوان للتشريح باالضافة الى تنظيف العظام وتحضيرها للدراسة. يغطي هذا المساق علوم  يتضمن هذا المساق
 ع(6ن+ 0) 2:  1تشريح بيطري عملي 114ط.ب 

 العظام، المفاصل، العضالت باالضافة الى الجهاز القلبي الوعائي لمختلف حيوانات المزرعة )كالحصان، واالبقار واالغنام والماعز
والجمال والكالب والخنازير( . كما يشمل المساق التغذية العصبية لالطراف الصدرية والحوضية للحصان بشكل موسع، كما يتم تشريح 

 البرويتون وانعطافاتة والجهاز الهضمي بكافة اجزائة ولكافة الحيوانات.

  112ط ب : المتزامنالمتطلب  -

 ع(0ن+2) 2الوراثة و تحسين سالالت الحيوان:  205 ط.ب 

سيناقش هذا المساق أساسيات علم الوراثة )دورة الخلية, الكروموسومات و الجينات, التعديالت على الوراثة الكالسيكية( وكيفية تطبيقها 
لتحسين سالالت الحيوان. وسيغطي المساق أيضا الوراثة النوعية والكمية. وسيناقش المساق الطرق الرئيسة لتحسين سالالت الحيوان 

 ديد و التزاوج( للحصول على الحيوانات المحسنة وراثيا.)التح

  104ط ب المتطلب السابق:  -

 ع(6ن+0) 2: 2تشريح بيطري عملي  215 ط.ب 

يتضمن هذا المساق دراسة البلورا وانعطافاتها وكذلك دراسة األجهزة التالية بشكل موسع نظريا وعمليا: التنفسي والبولي والتناسلي 
نثوي باالضافة الى دراسة تشريح الجهاز العصبي والجهاز اللمفاوي)البلعمي( والعين والحافر، كما يغطي المساق الذكري والتناسلي اال

 وصف وتشريح مختصر للدواجن.

 114المتطلب السابق: ط ب   -

 ع(0ن+ 2) 2علم االنسجة البيطرية:  217ط.ب 

م التعامل في. الجزء األكبر مع الخاليا واألنسجة من الثدييات. مساق تمهيدي في األنسجة الحيوانية والتشريح المجهري لألجهزة سيت
ويهدف هذ االمساق العطاء ما يكفي من الخبرة للطالب ليكون قادر على التعرف على األنسجة الطبيعية من األجهزة المختلفة التي أعدها 

 الطرق القياسية للمجهر الضوئي.

 103المتطلب السابق: ب  -

 ع(0ن+1) 1لبيطرية التشريحي: م األجنة ا عل218 .ب ط
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سيناقش هذا المساق أساسيات علم الوراثة )دورة الخلية, الكروموسومات و الجينات, التعديالت على الوراثة الكالسيكية( وكيفية تطبيقها 
سالالت الحيوان لتحسين سالالت الحيوان. وسيغطي المساق أيضا الوراثة النوعية والكمية. وسيناقش المساق الطرق الرئيسة لتحسين 

 )التحديد و التزاوج( للحصول على الحيوانات المحسنة وراثيا.

 217المتطلب السابق: ط ب   -

 ع(3ن+ 0) 1البيطرية عملي:  علم االنسجة 219ط.ب 

يتم في هذا المساق شرح طريقة تحضير الشرائح الزجاجية ووصفها لغرض الدراسة بالمجهر الضوئي، كذلك يغطي هذا المساق 
كيب المختلفة داخل الخلية، النسيج  الطالئي، الغدد، النسيج الضام، النسيج العضلي، النسيج العصبي ودراسة كافة اجهزة الجسم الترا

المختلفة بالمجهر الضوئي لمختلف الحيوانات المستأنسة ) الهضمي والتنفسي والبولي والتناسلي الذكري واالنثوي والقلبي الوعائي(. 
عرض صور بالمجهر االلكتروني لمختلف التراكيب داخل الخلية او االتصاالت بين الخاليا الغراض تعريف الطلبة باالضافة لذلك يتم 
 بمواقعها واشكالها. 

 217ط ب المتطلب المتزامن:  -

 ع(0ن+3) 3: 1فسيولوجيا الحيوان 221 ط.ب 

لعصبي وجهاز الدوران ومكونات الدم والجهاز يتعلق هذا المساق بدراسة وظائف اعضاء الجسم المختلفة، خاصة وظائف الجهاز ا
 الهضمي

  112ط بالمتطلب السابق:  -

 ع(0ن+2) 2: 2 فسيولوجيا الحيوان 222 ط.ب 

حيث يدرس الطالب الجهاز البولي والغدد والجهاز التناسلي للحيوانات المختلفة. باالضافة لذلك  221هذا المساق استمرار للمساق ط ب 

 ن الحامضي/القاعدي وتنظيم الحرارة في الجسم.يغطي هذا المساق التواز

 221ط.ب المتطلب السابق:  -

 ع(2ن+0) 1مختبر فسيولوجيا الحيوان:  224 ط.ب 

 من خالل هذه المختبر العملي، سوف يتم عرض الطالب على عدد من التقنيات التي يشيع استخدامها في الطب

 222ط. ب المتطلب المتزامن:  -

 ع(0ن+3) 3: بيطريةال علم المناعة 225 ط.ب 

يتضمن هذا المساق نظرة عامة عن اساسيات علم المناعة مع التأكيد على الجهاز المناعي للحيوانات المستأنسة وكذلك علم المناعة 
المقارن . يتم التركيز ايضا على كيفية التفاعل ما بين العائل والميكروبات الممرضة وكذلك االلية التي تظهر تفاعالت الحساسية، 

 االمراض المناعية الذاتية، ونقص المناعة . كما يتم تدريب الطلبة على استخدام الطرق المصلية للتشخيص.

 103ب   112ك المتطلب السابق:  -

 ع(0ن+3) 3علم الفيروسات البيطرية:  230 ط.ب 

كيماوية وتكاثرها وزراعتها يتناول هذا المساق تدريس الجوانب العامة للفيروسات مثل تطورها واسس تصنيفها وخواصها الفيزو
وامراضيتها. كما يشتمل على االمراض الفيروسية التي تصيب الحيوانات المختلفة مثل االبقار واالغنام والماعز والخيول والدواجن 

 الكالب والقطط.

 225ط.ب المتطلب السابق:  -

 ع(0ن+2) 2علم البكيتيريا البيطرية:  231 ط.ب 

لجة ونمو وتغذية وتصنيف االحياء الدقيقة ، وكذلك عالقاتها مع العائل مع التركيز على المناحي البيطرية يبحث هذا المساق في تركيب وفس
 منها، وامراضية هذه الكائنات وطرق السيطرة عليها.

 103ب المتطلب السابق:  -

 ع(0ن+3) 3علم الجراثيم والفطريات البيطرية:  232ط.ب  
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وتغذية وتصنيف االحياء الدقيقة ، وكذلك عالقاتها مع العائل مع التركيز على المناحي  يبحث هذا المساق في تركيب وفسلجة ونمو
 البيطرية منها، وامراضية هذه الكائنات وطرق السيطرة عليها.

  231ط ب المتطلب السابق:  -

 ع(2ن+0) 1التقنيات الجرثومية: مختبر  234 ط.ب 

حيث استخدام المجهر والطرق المختلفة لصبغ الجراثيم، وتحديد اعدادها، وانواع يتناول هذا المساق مبادئ علم الجراثيم العملية من 
وطرق تحضير االوساط الجرثومية الزرعية وطرق التعقيم واستخدام المواد المطهرة، واالختبارات الكيميائية الحيوية وفحص الحساسية 

 جبة وسالبة الكرام الهوائية منها والالهوائية . للمضادات الحيوية، وذلك  لتطبيقها في دراسة المجاميع الجرثومية مو

 232ط.ب  المتطلب المتزامن: -

 ع(0ن+2) 2علم الحشرات:  235 ط.ب 

يتناول هذا المساق الجوانب العامة للطفيليات الخارجية وخاصة الحشرات وكذلك االصابة بها في الحيوانات ويتناول أيضا التصنيف 
 ية وطرق السيطرة على االمراض التي تسببها الطفيليات الخارجية للحيوان.للطفيليات وكذلك االمراضية والوبائ

 103ب المتطلب السابق:  -

 ع(0ن+2) 2علم الطفيليات البيطرية:  236 ط.ب 

ة وحيدة الخلي لهايتناول هذا المساق الجوانب العامة للطفيليات واالصابة بها في الحيوانات المختلفة، وكذلك تصنيفها والوصف الخارجي 
 والطفيليات الداخلية وكذلك االمراضية والوبائية وطرق السيطرة على االمراض الطفيلية التي تصيب الحيوان.

 235ط.ب المتطلب السابق:  -

 ع(2ن+0) 1والحشرات:  مختبر علم الطفيليات 238 ط.ب 

ضا تقنيات لتحديد الطفيليات المعوية، والدم المساق للطالب ممارسة جمع العينات، وإعداد وتقييم عينات للفحص الطفيلي. ويشمل اييتيح 
 والخارجية

 236ط.ب المتطلب المتزامن:  -

 ع(0ن+2) 2تغذية الحيوان:  321 ط.ب 

هذا المساق أساسيات التغذية الحيوانية بما في ذلك: األعالف واستخدامها في تغذية الماشية, المواد المغذية وكيفية الهضم،  سيناقش
منها في الحيوانات المجترة و غير المجترة. سيغطي المساق ايضا االحتياجات الغذائية, عمل الخلطات العلفية, و االمتصاص, و االستفادة 

 إدارة التغذية للمواشي. وسيتم دراسة مشاكل التغذية و األيض في حيوانات المزرعة.

  224ط ب  104ط ب المتطلب السابق:  -

 ع(0ن+3) 3العام:  علم االدوية البيطرية 341 ط.ب 

الجسم المختلفة وميكانيكية عملها، باالضافة الى التأثيرات  أجهزةيتطرق هذا المساق الى مصادر االدوية وتداخالتها وتأثيراتها على 
 الجانبية والمسار الحركي للدواء داخل الجسم في الظروف الطبيعية.

 224المتطلب السابق: ط.ب  -
 

 ع(0ن+2) 2علم الصيدلة والتداوي البيطري: 342 ط.ب 

في  والعمليات الحسابيةيغطي المساق جوانب دراسة األدوية مع التركيز على الجوانب العلمية لعلم الصيدلة من انتقال العصبية الخلطية، 
 علم الصيدلة وعلم الصيدلة السريرية والقلب واألوعية الدموية، وإلى حد أقل في الصيدلة لمختلف األعضاء واألنسجة.

 341ب المتطلب السابق: ط. -

 

 

 ع(0ن+3) 3البيطرية العام:  علم االمراض 351 ط.ب 
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األعضاء، األنسجة، و من حيث استجابة البيطري طالب الطب إلىعلم األمراض المفاهيم األساسية ل المساق لتعريف هذا صمم للمؤثرات
الدورة الدموية، طرابات ، واضلإلصابة الخلوي التكيف على هذا المساق تركز وسوف الخلوية المختلفة.خصوصا ووالجسم 

 األورام.و، التئام الجروح، النخروااللتهابو

  234ب ط 225ط ب المتطلب السابق:  -

 ع(0ن+3) 3علم األمراض البيطرية الخاص:  352 ط.ب 

وكذلك  يتم تعريف الطالب على التغيرات المرضية لالجهزة المختلفة في المختبر حيث يتم التركيز على وصف اآلفات والتشخيص الشكلي
 بعض االمراض المهمة وذلك من خالل استعمال شرائح نسيجية واعفاء وانسجة مرضية.

  351ط ب المتطلب السابق:  -

 ع(3ن+0) 1البيطرية العام:  مختبر علم االمراض 353 ط.ب 

الصور أو الشرائح  من سلسلة من سيعرضتم توضيح اآلليات األساسية لألمراض التي تم تدريسها في مساق علم األمراض العامة. يس
 .لكل صورة و شريحة مجهريه الشكليقديم وصفا موجزا والتشخيص وسيالزجاجية توضح االفات العيانية والمجهرية. 

  351المتطلب المتزامن:ط.ب  -

 ع(3ن+0) 1الخاص:  البيطرية مختبر علم األمراض 354 ط.ب 

المختبر حيث يتم التركيز على وصف اآلفات والتشخيص الشكلي وكذلك يتم تعريف الطالب على التغيرات المرضية لالجهزة المختلفة في 
 .بعض االمراض المهمة وذلك من خالل استعمال شرائح نسيجية واعفاء وانسجة مرضية

  352المتطلب المتزامن: ط.ب  -

 ع(0ن+1) 1علم الدم البيطري:  355 ط.ب 

ومعدالتها الطبيعية  قطط، الخيول، الماشية والخراف والماعز  و الطيور.في الكالب، اليحتوي هذا المقرر على نبذه عن مكونات الدم في 
 .واللمفاويهالتي تصيب الخاليا الدموية و  اآللية المرضيةودراسة أهم األمراض واألورام الخبيثة و   

 225ط ب  224ط ب المتطلب السابق:  -

 ع(0ن+1) 1االحصاء الحيوي  البيطري:  356 ط.ب 

ى مهارات جميع وتصنيف وتلخيص وعرض البيانات المتعلقة بإنتاجية وأمراض الحيوانات كما يعلم التطبيق العملي يركز هذا المساق عل
 للتحليل االحصائي لمقارنة الوسط الحسابي والمعدل بين مجتمعين احصائيين وذلك باستخدام البرامج االحصائية التحليلية.

 ع(2ن+0) 1مختبر علم الدم البيطري:  357 ط.ب 

 اللمفاويه.التي تصيب الخاليا الدموية و األمراض واألورام الخبيثة ستخدم الطالب شرائح زجاجية محضره مسبقا للتعرف علىي

 355المتطلب المتزامن: ط.ب. -

 ع(0ن+2)2صحة االلبان:  361 ط.ب 

يته وتطبيق مفاهيم صحة الحليب تطبيق النظرية ومنهجيات البحث والتقنيات ذات الصلة بصحة الحليب.يتم شرح مكونات الحليب ونوع
 مرحلة االنتاج في المزرعة ومرورا بجمع وتسويق الحليب.  في مراحل سلسلة االنتاج بدأ من

منع تواجد المتبقيات ويتم التطرق الى تطبيق مفهوم تحليل المخاطر ونقاط السيطرة ذات الصلة بإنتاج الحليب. يتضمن طرق السيطرة 
 لسيطرة على االمراض المشتركة والتي يمكن ان تنتقل عن طريق الحليب ومنتجاته.لوالدولية الضابط  الدوائية واالنظمة المحلية

 234المتطلب السابق: ط.ب  -

 

 

 ع(0ن+2)2صحة اللحوم:  362 ط.ب 

وعية يركز المساق على المعلومات العلمية الموسعة في مبادىء وعناصر صحة اللحوم والتي تسهم في انتاج اللحوم السليمة والن
الجيدة.يتضمن المساق تطبيق مفاهيم صحة اللحوم على مدى سلسلة االنتاج بدأ" من المسلخ والعناية بالحيوانات المعدة للذبح خالل نقلها 
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وايوانها وتقنيات الذبح وتجهيزات الذبيحة. تدرس االنظمة الضابط إلنتاج اللحوم الصالحة لالستهالك البشري من خالل مفهوم تحليل 
ر وتثبيت النقاط الحرجة وتطبيقاتها. يركز الجانب العملي على اساسيات فحص اللحوم والحكم على الحاالت االمراضية والتعامل المخاط

 مع اللحوم صناعيا.

 353المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(0ن+2) 2ادارة الدواجن:  363 ط.ب 

اسية لصناعة الدواجن، االدارة السليمة لمزارع الدواجن المختلفة يشتمل مساق ادارة الدواجن على اعطاء المعلومات االساسية للبنية االس
)دجاج اللحم، البياض، االمهات والفقاسات(.كما يغطي المساق تصميم بركسات الدواجن، وأنظمة المشارب والمعالف واجراءات النظافة 

 وانتشار أمراض الدواجن.والتطهير واللقاحات الالزمة.كما يؤكد المساق على دور االمن الحيوي في منع تفشي 

 104ط ب المتطلب السابق:  -

 ع(0ن+1) 1الطب الباطني البيطري العام:  372 ط.ب 

الطب الباطني البيطري العام الى تمكين الطلبه من مهارات الحصول على التشخيص السريري للحيوان والقطيع بشكل عام, يهدف مساق 
لمختلفه مثل األلم, االجهاد, تسمم الدم, الحمى, التسمم البكتيري, الموت المفاجىء, كما يهدف الى فهم الحاله العامه ألجهزة الجسم ا

اضطرابات سوائل الجسم والكهارل, توازن االحماض والقواعد بالجسم, الحساسيه, اضطرابات الشهيه , قصور النمو وفقدان الوزن, 
 كذالك اضطرابات العجز المناعي.

 357ط ب  353المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(3ن+0) 1تاريخ الحالة المرضية والفحص السريري:  374 ط.ب 

يهدف هذا المساق إلى تعليم الطلبة على مهارات استقبال الحاله المرضيه, وفنون الحصول على السيره المرضيه للحيوانات المستقبله في 
انات المختلفه, كما يهدف هذا المساق الى التجسير العياده, باالضافه الى تمكين الطلبه من مهارات الفحوصات السريريه المختلفه للحيو

 .المعرفي بين العلوم االساسيه والعلوم السريريه 

 372المتطلب المتزامن: ط.ب  -

 ع(0ن+1) 1الطب االنتاجي:  376  ط.ب

عن هذا  حاضر ومستقبل المؤسسات المسئولة في الطبيب البيطري وراإلنتاج , ودعلى طب حيوانات  الطب اإلنتاجي يركز مساق
 الوقاية من األمراض والبرامج الصحية.  االقتصاد،، الماشية إنتاج وسوف يناقشيركز المساق على طب اإلنتاج لألبقار الحلوب.  القطاع.

  321ط.ب  المتطلب السابق: -

 (ع10ن+0) 5: التشخيصية البيطريةوالعلوم التطبيقية مختبر  430 ط.ب 

طرية لتشخيص االمراض الطفيلية الفيروسية واالمزاض المتعلقة في علم الجراثيم البكتيرية سيتم تدريب الطالب في المختبرات البي
باالضلفة الى الفحوصات المصلية. وسيتم تدريب الطالب على تنفيذ المشاريع التجريبية المتعلقة في التشخيص المخبري البيطري وتعلم 

تساب الطالب الخبرة والمهارات العملية في التوافر البيولوجي والدراسات يتوقع اكو النهج العلمي لتخطيط وتنفيذ البحوث العلمية.
الدوائية، فضال عن استخدام وسائل مختلفة لقياس تركيز الدواء. سيقوم الطالب أيضا الحصول على خبرة مباشرة في مالحظة الظواهر 

 رير المتعلقة بالمواضيع الدوائية والفيزيولوجية.الفسيولوجية. وإجراء دراسات تحت إشراف المدرب ومعرفة إجراءات تقديم التقا

 342ط.ب.  238ط.ب.    234، ط.ب.230المتطلب السابق: ط.ب -

 

 

 

 ع(0ن+3) 3االمراض البيطريه المعديه:  432 ط.ب 

ما يتم التطرق يغطي هذا المساق االمراض التي تسببها الفايروسات والبكتيريا والطفيايات والفطريات التي تصيب الحيوانات المختلفة ك
 الى العامل المسبب واالعراض السريرية ،التشخيص، والعالج والوقاية لكل مرض.

 430المتطلب السابق: ط.ب  -
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 ع(0ن+2) 2علم السموم البيطرية:  441 ط.ب 

دوائية والمرضية لالمراض التي تسببها النباتات السامة ، والمواد الكيميائية والسموم ذات المنشأ الحيواني يتناول هذا المساق المالمح ال
 مع التركيز على المظاهر السريرية والتشخيص والوقاية والعالج.

 430المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(3ن+0) 1سالمة وفحص االغذية ذات المنشا الحيواني:  460 ط.ب 

اق فحص االبقار واألغنام والماعز والدواجن قبل الذبح. كما يدرس هذا المساق معاينة وفحص الجثث  واألعضاء يدرس هذا المس
 ويدرس المساق االجراءات الصحية الالزمة ونظام تحليل المخاطر في المسالخ ,الداخلية بعد الذبح ،

 362ط.ب  361المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(0ن+3) 3أمراض الدواجن:  461 ط.ب 

مسبب كل و يغطي هذا المساق أمراض الطيور الداجنه و بالتحديد الدجاج. ستناقش معلومات مفصله عن كل مرض يصيب الدواجن
مرض، طرق انتقاله، االعراض السريريه، العالمات التشريحيه، العينات الواجب جمعها، الفحوصات المخبريه، العالجات، المطاعيم، و 

 االمراض.طرق المقاومه و السيطرة على 
 363المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(0ن+2) 2الغذاء:  الطب الباطني لحيوانات 471 ط.ب 

األمراض األكثر شيوعا بين حيوانات الغذاء و تشمل: األبقار واألغنام والماعز والخنازير  يغطي مساق طب حيوانات الغذاء
قاية من هذه األمراض.  ويركز هذا المساق بالطبع على والجمال.سوف يتعلم الطالب حول المسببات, طرق التشخيص, العالج والو

 االختالفات بين األنواع الحيوانية الختالفها تشريحيا و فسيولوجيا و بالتالي اختالف النهج لتشخيص األمراض السريرية. 
  374المتطلب السابق: ط.ب  -
 ع(0ن+2) 2الجراحه البيطريه العامه:  481 ط.ب 

على التعقيم والتئام الجروح وأنماط و مواد  مة, المبادى األساسيه للجراحة البيطريه الحديثة والتي تشمليغطي مساق جراحة بيطرية عا
 الخياطه الجراحية والتعامل مع الحيوان المريض قبل وخالل وبعد العملية الجراحية.

 374ط.ب  215المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(0ن+2) 2طب وجراحة الحيوانات الصغيره:   482 ط.ب 

 يهدف مساق مختبر جراحة الحيوانات الصغيرة إلى تدريب الطالب على أساسيات التخدير والجراحة للقيام بإجراء عمليات جراحية . 

 481المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(3ن+0) 1الجراحة البيطرية العامة عملي:  483 ط.ب 

على التعقيم  ساسيه للجراحة البيطريه الحديثة والتي تشملالعملي, مناقشة وممارسة  المبادى األ مختبر الجراحة العامة يغطي مساق
 .والتعرف على األدوات الجراحية البيطريه وأنماط و مواد الخياطه الجراحية

  481المتطلب المتزامن: ط.ب  -

 ع(3ن+0) 1 :جراحة الحيوانات الصغيرة عملي 484 ط.ب 

ينه من تشخيص وعالج األمراض الباطنية والجراحية في الكالب يهدف مساق طب وجراحة الحيوانات الصغيرة بتعليم الطالب لتمك
 والقطط.

  482المتطلب المتزامن: ط.ب  -

 ع(3ن+0) 1علم التخدير البيطري:  486 ط.ب 

ء يتناول هذا المساق كل ما يتعلق بالمستجدات في علم التخدير مع التركيز على مراقبة الحيوان تحت التخدير والتقييم اإلكلينيكي له أثنا
 وبعد التخدير. ويشمل ذلك طب الطوارئ، عالج الصدمة، العالج بالسوائل والتعامل األمثل مع الحالة.

 483ط.ب المتطلب السابق:  -

 ع(2ن+0) 1التصوير التشخيصي البيطري:  488 ط.ب 
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وسوف  اإلشعاع. من المحتملة بما في ذلك المخاطر، التصوير الشعاعي مبادئ تفاصيل التصوير التشخيصي البيطري, يغطي مساق
بالموجات  التصوير أخرى مثل أساليب جنبا إلى جنب مع الكبيرة والصغيرة الحيوانات المستخدمة في الشعاعي تقنيات التصوير تناقش

 وصورصور األشعة التفسير الصحيح ل تركز على وبطبيعة الحال سوفالرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي. و، فوق الصوتية
 الصوتية. الموجات فوق

 483المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(0ن+2) 2علم التناسل والوالده البيطريه لحيوانات المزرعة:  491 ط.ب 

 هذا المساق يغطي علم وظائف األعضاء وعلم األمراض من الجهاز التناسلي لإلناث في حيوانات المزرعة. وتنقسم هذه الدورة إلى
غير ب أمراض الحوامل ، ورصد الخصوبة، وفي الجزء الثاني دورةالحمل العادية وقسمين رئيسيين: يتناول الجزء األول من جوان

 العادية، والوالدة وسيتم تغطية فترة ما بعد الوالدة.

 374ط.ب  354المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(2ن+1) 2علم التناسل والوالده البيطريه للكالب والقطط:  493 ط.ب 

. وتنقسم هذه الدورة إلى قسمين الكالب والقططم األمراض من الجهاز التناسلي لإلناث في هذا المساق يغطي علم وظائف األعضاء وعل
رئيسيين: يتناول الجزء األول من جوانب أمراض الحوامل ، ورصد الخصوبة، وفي الجزء الثاني دورةالحمل العادية وغير العادية، 

 والوالدة وسيتم تغطية فترة ما بعد الوالدة

  354.ب المتطلب السابق: ط -

 ع(0ن+1) 1علم التناسل والوالده البيطريه في الخيول:  495 ط.ب 

يسيين: هذا المساق يعنى بعلم وظائف األعضاء وعلم األمراض من الجهاز التناسلي الناث الخيول. وتنقسم هذه الدورة إلى قسمين رئ
ير وغ الطبيعية، في الجزء الثاني، والحمل يتناول الجزء األول من جوانب أمراض التناسل، ورصد الخصوبة ومخططات السيطر

ما بعد الوالدة. امراض، والوالدة وسيتم تغطية الطبيعي  

  354المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(6ن+0) 2تقنيات التشخيص في  التكاثر الحيواني:  496 ط.ب 

في ت التشخيص البيطرية المستخدمة في هذه الدورة العملية، سيقوم الطالب استكشاف الممارسة السريرية ألمراض التناسل وتقنيا
 والخيول. الحيوانات المجترة 

  495ط ب  491: ط.ب السابقالمتطلب  -

 ع(2ن+0) 1الوالده البيطريه عملي:  498 ط.ب 

 سيتم تغطية وممارسة إدارة حاالت الوالدة البيطرية.  

   495ط ب  491: ط.ب السابقالمتطلب  -

 ع(2ن+0) 1دية:  عيادة األمراض البيطرية المع 530 ط.ب 

عيادة األمراض المعدية بمثابة عيادة لألمراض المعدية الحيوانية حيث يتعلم الطلبة كيفية التعامل مع حيوانات  510يعتبر مساق ط.ب

 مريضة بأمراض معدية, والطريقة المنطقية للوصول إلى التشخيص والعالج المناسبين. 

  432المتطلب السابق: ط.ب  -

 

 ع(0ن+2) 2المشتركة:  االمراض 531 ط.ب 

 وتشكل خطورة على االنسان. حيوانات المساق أهم األمراض المعدية التي تصيب ال هذا يغطي

 530المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(3ن+0) 1عيادة األمراض المعدية و صحة القطيع:  532 ط.ب 

بالتعرف على  لقة باألمراض المعدية. سيقوم الطالبالمشاكل المتعو في هذه الدورة سوف يتعرض الطالب للمشاكل القطيع وإدارة القطيع

االحصائي المنطقي.تحليل الالعينات وتحليلها، ووالبيانات  طرق جمع  
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  530المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(2ن+0) 1: 1عيادة علم االمراض البيطرية 550 ط.ب 

يتعلم الطالب كيفية كما  في عالج الحيوانات المريضةيتعلم الطلبة في هذا المساق القيمة التشخيصية للفحوصات المخبرية واستعمالها 
 .من أةل التوصل إلى جبب الوفاة الحيوان نجةةأل ةالتعامل مع الحيوانات الميتة وكيفية أخذ عينات ممثل

  354المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(3ن+0) 1: 1 البيطري التشريح المرضي 551 ط.ب 

باجتخدام المصطلحات العلمية وكيف يمكن للطالب ترةمة هذه المعلومات في تقرير علم  لآلفات وصف العيانياليركز هذا المجاق على 
 . األمراض

  550المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(3ن+0) 2: 2 البيطري التشريح المرضي 552 ط.ب 

يطري. ويتوقع من يقوم الطالب بإجراء عملية التشريح المرضي للحيوانات النافقة تحت إشراف مهني حثيث في المركز الصحي الب
الطالب من خالل العمل في مجموعات طالبية ان يقوم بوصف اآلفات المرضية، وبجمع العينات الضرورية للفحص المخبري ، وكذلك 

 . يتوقع ان يقوم الطالب بالتعرف على النتائج النسيجيه المرضيه حتى يصل الى تشخيص دقيق لآلفة المرضية
 
  551المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(3ن+1) 2الكيمياء السريرية وعلم الخاليا:  553 ب ط.

التغيرات التي تطرأ على تركيز المواد الكيميائية في الجسم في الحاالت المرضية، طرق في هذا المساق  سوف يتعرف الطالب علي 
لبنكرياس والكبد وتفسير النتائج التعرف على الفحوصات التي تقدر كفاءة عمل الكلية ,ا قياس هذه المواد في سوائل الجسم المختلفة، 

المخبرية. التعرف على الفحوصات العملية لتقدير نسبة البروتين و تقدير نسب اإلنزيمات في الدم وفحوصات تقدير نسبة األمالح 
 والمعادن في جسم الحيوانات المختلفه.

  352المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(3ن+0) 1البيطرية:  عيادة علم االمراض السريرية 554 ط.ب 

تفسير البيانات المخبريه في سياق الحالة السريرية ودمج وتجميع المعلومات من جميع المصادر )أمراض الدم،  يركز هذا المساق على
 . وعلم الخاليا، كيمياء( للحصول على تشخيص للمرض

  553ط.ب   550ط.ب  المتطلب السابق: -

 ع(2ن+0) 1: العامة عيادة امراض الدواجن 560 ط.ب 

يتعلم الطالب وضع التشخيص التفريقي من أمراض الدواجن بناء على وجود االعراض السريريه و العالمات التشريحيه. تنقسم قائمة س
التشخيص التفريقي ألسباب معدية )فيروسية، بكتيرية، طفيلية، فطرية( أو سمية أو نقص غذائي أو ألسباب إدارية. القيام بالتشرح 

تغيرات الحاصلة في االعضاء المصابة. و سيتعلم الطالب كيفية جمع العينات و ما هي الفحوصات الواجب المرضي و التعرف على ال
 القيام فيها من أجل الوصول لتشخيص سليم باالضافة لطرق الوقاية و العالج لهذه االمراض

  461المتطلب السابق: ط.ب  -

 

 ع(3ن+0) 1:  1 عيادة امراض الدواجن 561 ط.ب 

هذه  على طرق جمع العينات والفحوصات للوصول الى تشخيص المراض الدواجن وطرق العالج والسيطرة على يتدرب الطلبة
 االمراض. 

 560المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(3ن+0) 1:  2 عيادة امراض الدواجن 562 ط.ب 

 من خالل الخدمات الميدانية.  الصحي البيطري اومركز اليغطي هذا المساق المهارات المتعلقة بتشخيص وعالج امراض الدواجن في 

 561المتطلب السابق: ط.ب  -
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 ع(0ن+3) 3علم األوبئة وصحة القطيع البيطرية:  563 ط.ب 

دية وعالقتها يغطي هذا المساق مبادىء علم االوبئة البيطرية وأنواع الدراسات الوبائية كما يعلم طرق الوقاية من االمراض الحيوانية المع
 بصحة البيئة واالنسان.

  376ط.ب  356المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(2ن+0) 1االدارة االلكترونية للمزرعة:  564 ط.ب 

اإلنتاج الحيواني وحفظ البيانات للوصول إلى المزرعة  مع هذا المساق يتعلم الطلبة كيفية دمج التكنولوجيا )الحاسوب والبرمجة(
 النموذجية.

  563المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(2ن+0) 1لباطني البيطري العام: عيادة الطب ا 570 ط.ب 

,إلى تزويد الطالب بمبادئ طب الحيوانات الكبيرة بما في ذلك الحصول على تاريخ طبي غير 1" عيادة الطب الباطنية 580يهدف مساق "ط.ب 
إلى العيادة التدريسية. والمعرفة لمختلف اإلجراءات التشخيصية والعالجية للحيوانات المريضة المقدمة كامل, منحاز، وأداء فحص سريري 

 سوف يعمل الطالب مع الحيوانات، يقوموا بحضور ندوات يومية ولهم وقت إضافي للدراسة الفردية.

  471ط بالمتطلب السابق:  -

 ع(0ن+1) 1تغذية الحيوان السريرية:  571ط.ب 

ض، نقص التغذية والعدوى، االضطرابات األيضية، يشمل هذا المساق مبادىء التغذية البيطرية السوية والعالجية، التغذية ومقارنة األمرا
 تغذية خاصة أو وقائية للحيوانات المجهدة أو المريضة.

  570المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(0ن+2) 2طب الخيول:  573ط.ب 

ول غير شامالً وافياً لتغطية أسباب ووبائية أمراضية وطرق تشخيص وعالج والسيطرة على أمراض الخي طب الخيول مساق يعتبر   
المعدية والمنتشرة في المنطقة. تقسم هذه األمراض حسب الجهاز األساسي المعطل في كل مرض. وهذه تشمل على أمراض الجهاز 

 .التنفسي والقلب،والجهاز العصبي والهضمي والعضلي والبولي والجلد

  570ط.ب  432المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(3ن+0) 1: 1طب الحيوانات الكبيره عيادة  577 ط.ب 

مساق عيادة طب الحيوانات الكبيرة, صممت هذه العيادة لتزويد طلب السنة األخيرة بالخبرة العملية في حقل الحيوانات الكبيرة. يعمل 
الطالب في هذا المساق جنبا إلى جنب مع عضو هيئة التدريس المختص والطاقم الطبي المساند للتعامل مع الحاالت التي تتقدم إلى المركز 

ي البيطري. يغطي هذا المساق سبب ووبائية وطرق معالجة وتشخيص والسيطرة على الحاالت المتواجدة في المركز. يتوقع في الصح
 هذا المساق أن يقوم الطالب بالتعامل مع وفحص وعالج الحاالت تحت اشرف الدكتور األخصائي المشرف.

  570المتطلب السابق: ط.ب  -

 

 

 ع(6ن+0) 2: 2لكبيره الحيوانات اطب  عيادة 578 ط.ب 

يهدف مساق عيادة طب وجراحة الحيوانات الصغيرة على تدريب الطالب على المهارات العملية الالزمة لتمكينه من إجراء الفحوصات 
 والعالج الالزم للحيوانات الصغيرة بناًء على المشكلة المعروضة.

  577المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(2ن+0) 1عامة: عيادة الجراحه البيطريه ال 580 ط.ب 

 والتقنيات الجراحية البسيطة. التعقيموهذا المساق يهدف الى تعريف الطلبة على المبادئ األساسية للجراحة مع التركيز على تقنيات 

  484المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(0ن+2) 2: 1 جراحة الحيوانات الكبيره 581 ط.ب 
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التي ، واإلدارة، والتقنيات الجراحية للحاالت الجراحية,التشخيص والعالج تفاصيل "جراحة الحيوانات الكبيرة541يغطي مساق"ط.ب

 والخيول. المجتراتفي  تواجه الطبيب البيطري 

   580المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(6ن+0) 2طب وجراحة الحيوانات الصغيره:  عيادة 582 ط.ب 

طالب تتاح له مجمع المشاكل الطبية والجراحية. وال يوفر مستوى أعلى لتشخيص وعالج الحيوانات األليفة )الكالب والقطط( مع -
 الفرصة لصقل وإتقان المهارات السريرية الروتنية.

  484المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(3ن+0) 1: 1جراحة الحيوانات الكبيره  عيادة 583 ط.ب 

ات السريرية.لصقل وإتقان المهاريغطي تفاصيل التشخيص والعالج الجراحي للحيوانات الغذائية والخيول.و تتاح للطالب الفرصة   

  580المتطلب المتزامن: ط.ب  -

 ع(3ن+0) 1 : 2جراحة الحيوانات الكبيره  عيادة 584 ط.ب 

ان الجراحية، و توفير التدريب السريري المتقدم في الجراحة للحيوانات الكبيرة. يتوقع من الطلبة للتعامل مع وفحص وعالج الحاالت
.وتصنيف الحالة المرضية ول والتفريغمسؤول عن القبيكون الطالب   

   583المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(2ن+0) 1عيادة التناسليات والوالده البيطريه العامة:  590 ط.ب 

يتدرب الطلبة  في عيادة التناسليات والوالدة البيطرية على للحاالت التي تعرض في المركز الصحي البيطري حيث يتعرف الطلبة خاللها 
 يص ومعالجة مشاكل الجهاز التناسلي السريرية مثل العقم والتوليد. على طرق تشخ

  498ط.ب  496المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(3ن+0)  1 :1 التناسليات والوالده البيطريهعيادة  591 ط.ب 

فير التعليم على تعليم طالب السنة األخيرة البيطرية على الفحص السريري وتشخيص مشاكل التناسل لجميع أنواع الحيوانات. يتم تو

 للحاالت التي المركز الصحي البيطري. دمعالجة وتصحيح المشاكل السريرية مثل العقم والتولي

  590المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(3ن+0)  1 :2 التناسليات والوالده البيطريهعيادة  592 ط.ب 

لجميع أنواع الحيوانات. يتم توفير التعليم على  تعليم طالب السنة األخيرة البيطرية على الفحص السريري وتشخيص مشاكل التناسل

 للحاالت التي المركز الصحي البيطري. دمعالجة وتصحيح المشاكل السريرية مثل العقم والتولي

  591المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(1ن+0) 1علم التناسل البيطري الذكري والتلقيح االصطناعي:  594 ط.ب 

فحص السريري للجهاز التناسلي الذكري. وباإلضافة إلى وال وظائف" ذكري والتلقيح االصطناعيعلم التناسل البيطري والمساق يتضمن 
(. ويقدم المساق أيضا تقييم العقم عند الذكور، تشوهات السائل المنوي، وأمراض BSEذلك، فإنه ينطوي على فحص الخصوبه للذكور )

يخ وتطور التلقيح الصناعي ومزايا وعيوب التلقيح االصطناعي أيضا. طرق الخصيتين واألعضاء الجنسية التبعي. يتناول هذا المساق تار
جمع السائل المنوي، وتخفيفه، والتغليف والتجميد والتخزين البارد وذوبان السائل المنوي يتم مناقشتها. كما يغطي هذا المساق إجراءات 

وي واألمراض التي تنتقل عن طريق التلقيح االصطناعي والوقاية التلقيح االصطناعي. وأخيرا، يتناول هذا المساق الملوثات للسائل المن
 منها.

  591المتطلب السابق: ط.ب  -

 ع(2ن+0) 1ندوة الحالة المرضية:  596 ط.ب 

يقدم الطالب وصفا شامال لحاله مرضيه محدده باالتفاق مع واشراف أحد االساتذه السريرين, بحيث يقدم الطالب تعريفا علميا واضحا 
شامال تاريخ الحاله وسبب الشكوى التي احضرت بسببها للعياده, ثم وصفا كامال ومفصال للفحوص السريريه والمخبريه التي  للمشكله 

أجريت للحيوان وما هي العينات التي ارسلت للمختبر وطرق الحصول عليها ونتائج هذه الفحوص, ثم مناقشه كل النتائج المتحصل عليها 
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للتشخيص النهائي للحاله المرضيه ثم وصف البروتوكول الحصول داد قائمة التشخيص المقارن وألية اسريريا ومخبريا, ومن ثم اع
 العالجي والنصائح المقدمه لصاحب الحيوان من أجل نتائج مرضيه.

 591ط ب  583ط ب   577ط ب المتطلب السابق:  -

 


