
                                                                                          
 

 الخطت الذراسيت لمنح درجت الماجستير في تخصص علم االمراض البيطريت
 

 

الجُطزَخ /الطت الجُطزٌ هي كلُخ الذراسبد العلُب فٍ  توٌخ درجخ الوبجستُز فٍ قسن علن االهزاع وطذخ الذُىاى تخظض علن االهزاع

 جبهعخ العلىم والتكٌىلىجُب األردًُخ شزَطخ هب َلٍ:

 

( 492/2006التقُذ ثبلشزوط الوٌظىص علُهب فٍ تعلُوبد ثزًبهج الوبجستُز فٍ الجبهعخ الظبدرح عي هجلس العوذاء ثقزار رقن ) .1

 م .8/8/2006ثتبرَخ 

 ثٌجبح:( سبعخ هعتوذح 34اتوبم ) .2

 
 معتمذة كما يلي: ( ساعت16المتطلباث اإلجباريت ويخصص لها )  .1

 

 

()ن+ع  الساعات المعتمـدة اســــم المســـاق رقم المساق  

700ع ح.   (1+0)1 مختبر تطبٌقات الحاسوب   

711طب  (0+2)2 إحصاء حٌوي   

713طب  (1تطبٌقات عملٌة )   2(0+2)  

714طب  (2تطبٌقات عملٌة )   2(0+2)  

781 طب (1+1)2 علم األمراض الجزئٌة والخلوٌة   

783طب  (1+1)2 علم التشرٌح المرضً   

784 طب (1+1)2 علم أمراض الجهاز التنفسً   

785طب  (1+1)2 علم أمراض الجهاز الهضمً   

791طب   1 نــــدوة 
 

 

 : التاليت* ( ساعت معتمذة مه المساقاث9. المتطلباث االختياريت ويخصص لها )2                   
 

()ن+ع  الساعاث المعتمـذة اســــم المســـاق رقم المساق  

720طت  (1+1)2 علن األدوَخ اإلكلٌُُكُخ   

725طت  (0+2)2 الكشف عي طذخ الذُىاى واإلًتبج   

726طت  (1+1)2 التشخُض الوخجزٌ   

728طت  (1+1)2 مقدمة فً علم الوبائٌات البٌطرٌة   

733طت  (1+1)2 التشزَخ الجزادٍ   

739طت  (1+1)2 تشزَخ الجهبس العظجٍ   

744 طت (1+1)2 تشزَخ وفسُىلىجُب الذواجي   

753طت  (1+1)2 علن الوٌبعخ الوتقذم   

756 طت (1+1)2 علن الكُوُبء الذُىَخ الوتقذم   

764 طت (1+1)2 علن أهزاع الجهبس التٌبسلٍ   

774 طت (1+1)2 التذلُل الكُوبوٌ للغذاء   

775طت  (1+1)2 األغذَخ علن تقٌُبد   

776 طت (0+2)2 الولىثبد الجُئخ   

777طت  (1+1)2 تغذَخ الذُىاى وأهزاع التغذَخ   

780طت  (1+1)2 علن الكُوُبء الٌسُجُخ   

782طت  (1+1)2 علن األورام   

789طت  (1+1)2 هىاضُع خبطخ   

794طت  (1+1)2 فسلجخ الغذد الظن والتكبثز   

 
( هي ثزاهج أخزي لهب ارتجبط ثخطته الذراسُخ لن  800أو 700( سبعبد هعتوذح هـــي هستــــــــىي )3عي )* َجىس للطبلت دراسخ هب ال َشَذ 

 َذرسهب سبثقب ثقزار هي عوُذ الذراسبد العلُب ثٌبء علً تىطُخ لجٌخ القسن.

 

 



 ( ساعاث معتمذة.9( بىاقع ) 799 طبإعذاد وتقذيم الرسالت ) .3

 

 اث المعتمذةالساع اسم المساق رمز ورقم المساق
 9 رسبلخ هبجستُز أ 799

 6 رسبلخ هبجستُز ة 799

 3 رسبلخ هبجستُز ج 799

 0 رسبلخ هبجستُز د 799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وصف المساقات
 

 (ساعة معتمدةمختبر تطبيقات الحاسوب ) :007 ع ح
(  وعناصر التطبٌقات البرمجٌة والبرمجٌات Hardwareل الحاسوب )ٌشمل هذا المساق توضٌح ألساسٌات الكمبٌوتر، عناصر هٌك

(Software .والمشارٌع المتكاملة )(، والحواسب الشخصٌة متعددة أنظمة التشغٌل، معالجة الكلمات ، الشبكات المعلوماتٌة )إنترنت 

 
 (ساعتان معتمدتانإحصاء حيوي ) :711ب ط

 ام التحلٌل اإلحصائً لتحلٌل البٌانات واستخراج استنتاج علمً منها.ٌشمل جمع وتصنٌف واختصار المعلومات واستخد

 
 
 (ساعتان معتمدتان) (1) تطبيقات عملية:371ب ط
 (ساعتان معتمدتان) (2) تطبيقات عملية:471ب ط

طوٌر المهارات ٌتدرب الطالب فً هذه المساقات على اختٌار واستعمال طرق علمٌة فً حل  المشاكل المتعلقة بالتشخٌص والعالج مع ت
وسبل استخدامها على أسس علمٌة. وفً هذه المساقات ٌستطٌع الطالب أٌضا التعرف على الحاالت المرضٌة المختلفة وخاصة ذات العالقة 
بتخصصه الدقٌق لنٌل شهادة الماجستٌر، وٌتدرب الطالب على كٌفٌة تشكٌل فرٌق عمل جماعً مع زمالئه والعاملٌن فً نفس االختصاص 

ر ذاته فً تعلم المهارات واستغالل المصادر المتاحة للرفع من كفاءته العلمٌة والبحثٌة وقدرته على االتصال مع اآلخرٌن. حٌث ٌتم وتطوٌ
ذلك فً مركز الخدمات البٌطرٌة والمختبرات التخصصٌة فً الكلٌة وفً بعض األحٌان فً المسالخ ومصانع األغذٌة حسب اختصاص 

 الطالب .

 

 (ساعتان معتمدتاناألدوية اإلكلينيكية )علم  : 720 بط
ا ٌتضمن المساق دراسة حركٌة الدواء داخل الجسم وأنظمتها والعوامل التً تؤثر علٌها فً األمراض المختلفة سواء الباطنٌة أو المعدٌة، كم

النمو، مضادات الحمات،  ٌتضمن دراسة استعماالت مضادات المٌكروبات المختلفة، مضادات الطفٌلٌات، مضادات الفطرٌات، منشطات
 مضادات األورام، اآلثار الجانبٌة لهذه المجموعات ومحاذٌر استعماالتها فً الحاالت اإلكلٌنٌكٌة المختلفة.

 
 (ساعتان معتمدتان)الكشف عن صحة الحيوان واإلنتاج  :257ب ط

وغٌر المعدٌة وكٌفٌة ربط النتاج بصحة القطٌع واإلنتاج  ٌغطى هذا المساق المفاهٌم األساسٌة للمسح العلمً كما ٌستخدم فً األمراض المعدٌة
 باإلضافة إلى  دراسة األمراض االنتقالٌة

 
 

 (ساعتان معتمدتانالتشخيص المخبري )  :267ب ط
ٌركز هذا المساق على الطرق المخبرٌة المختلفة والفحوصات المعٌنة مع مراجعة العملٌات المرضٌة الفسلجٌة والتطبٌقات السرٌرٌة 

 الفروقات بٌن األجناس المختلفة للحٌوانات. تتضمن العناوٌن الرئٌسٌة وطرق تحلٌل النتائج المخبرٌة لتشخٌص األمراض الحٌوانٌة .و
 
 

 (ساعتان معتمدتان)علم الوبائيات البيطرية  :972 بط
تمكن الطالب من فهم النتائج واستخالص  ٌتضمن هذا المساق دراسة تصمٌم التجارب والتحلٌل اإلحصائً ألغلب الدراسات اإلحصائٌة والتً

 . االستنتاجات بالنسبة لعوامل المجازفة التً ترتبط مع األمراض الحٌوانٌة واإلنتاجٌة

 

 (ساعتان معتمدتانالتشريح الجراحي ) :337ب ط
ضافة إلى تحدٌد المواقع ٌتدرب الطالب فً هذا المساق على كافة المواقع الجراحٌة الشائعة فً الجسم وتخدٌر وحصر األعصاب، باإل

 .حٌة المختلفة للعملٌات الجراحٌةباإلضافة لذلك فإن المساق ٌغطً األجزاء التشرٌ التشرٌحٌة ألعضاء جسم الحٌوان.
 
 
 (ساعتان معتمدتانالدواجن ) يولوجياتشريح وفسال :447ب ط 

فروقات مع اللبائن، تشمل الدراسة الجهاز العصبً المركزي والهٌكلً ٌغطً هذا المساق تشرٌح الطٌور بأنواعها المختلفة مع التركٌز على ال
والهضمً والتنفسً والبولً والتناسلً الذكري واألنثوي باإلضافة إلى  الغدد الصماء . فسلجة كل جهاز ٌتم شرحه خالل المساق مع ذكر 

من الغذاء باإلضافة إلى  عمل الغدد الصماء وتأثٌرات  الفروقات مع اللبائن بحٌث ٌكون التركٌز على مختلف نظرٌات الهضم واالستفادة
 إفرازاتها على األجهزة المختلفة.

 
 

 (ساعتان معتمدتانعلم المناعة المتقدم ) :537ب ط
دراسة الجهاز المناعً لجسم الحٌوانات وآلٌة اكتساب المناعة ضد العوامل المرضٌة، وتدرٌب الطالب على طرق أنواع المطاعٌم والطرق 

 .، باإلضافة إلى  الدراسة الكٌماوٌة المناعٌة والتشخٌص المناعً لألمراض المختلفةاعٌة التشخٌصٌةالمن
 

 



 (ساعتان معتمدتانعلم الكيمياء الحيوية المتقدم ) :567ب ط
ألمراض األٌضٌة ٌغطً هذا المساق جمٌع أوجه األٌض الوسٌطة بما فٌها العوامل الداخلٌة والخارجٌة المنظمة له مع التركٌز على بعض ا

 سواء الوراثٌة أو المكتسبة وأهمٌتها اإلكلٌنٌكٌة.

 
 

 (ساعتان معتمدتانعلم أمراض الجهاز التناسلي ) :647ب ط
كما سٌتم دراسة أمراض معٌنة فً الجهاز  دراسة أمراض األجهزة التناسلٌة الذكرٌة واألنثوٌة فً حٌوانات المزرعة وأمراض اإلجهاض

 ائح زجاجٌة ومواد وأبحاث من خالل اإلنترنت .التناسلً باستخدام شر

 

 (ساعتان معتمدتاني للغذاء )والتحليل الكيما :747ب ط
الفحص الكٌمٌائً لألغذٌة ذات األصل الحٌوانً من لحوم ودواجن وأسماك وحلٌب وبٌض ومنتجاتهم والزٌوت والدهون الصالحة لالستهالك 

البٌان والمواصفات القٌاسٌة المحددة لكل نوع من هذه األغذٌة، الفحوص الكٌمٌائٌة للكشف  اآلدمً للكشف عن الغش ومدى مطابقتها لبطاقات
عن فساد األغذٌة وبصفة خاصة الفساد الغٌر مصحوب بتغٌرات فً الشكل والطعم والمذاق، الكشف عن المتبقٌات الضارة باألغذٌة وكذلك 

 األغذٌة . الكشف عن األنزٌمات المتواجدة باألغذٌة وعالقتها بجودة

 
 (ساعتان معتمدتانعلم تقنيات األغذية ) :757ب ط

، ابتداء من التعقٌم والمطهرات المستخدمة فً مصانع األلبان وطرق تحضٌر الزبدة دراسة طرق التصنٌع الصحً للغذاء ومشتقات األلبان
 ضٌر والنقل .والقشطة ومشتقات الحلٌب الجاف، كما ٌتضمن المساق المواد الملوثة للغذاء خالل التح

 
 

 (ساعتان معتمدتان)الملوثات البيئية   :767ب ط
لمسح دور الطب البٌطري والملوثات البٌئٌة، تلوث الحٌوان ومنتجاته بالملوثات البٌئٌة المختلفة ومدى تأثٌرها على صحة وإنتاجٌة اإلنسان، ا

لألغذٌة، وتقٌم مخاط الملوثات البٌئٌة ودور لجنة دستور األغذٌة الصحً واإلجراءات الملزمة للحفاظ على صحة وإنتاجٌة الحٌوانات المنتجة 
 العالمً لتأمٌن خلو األغذٌة والمنتجات الحٌوانٌة من الملوثات البٌئٌة .

 
 (ساعتان معتمدتانتغذية الحيوان وأمراض التغذية ) :777ب ط

حالة الصحة والمرض والعملٌات األٌضٌة واألمراض الناتجة  التغذٌة فًبدراسة العملٌات الفسٌولوجٌة فً الجهاز الهضمً التً لها عالقة 
 وكذلك كٌفٌة حساب الطاقة واستهالك الحٌوان واحتٌاجاته الٌومٌة عن سوء التغذٌة

 

 (ساعتان معتمدتان)الكيمياء النسيجية علم  :807ب ط
اكٌب مع التثبٌت بمختلف الطرق والتمرٌر ٌوفر هذا المساق الفرصة لفهم األسس الرئٌسٌة لمختلف مكونات األنسجة وربط هذه التر

والصبغات ألجزاء الخلٌة وعضٌاتها خارج الجسم باإلضافة لذلك فإن المساق ٌغطى األساسٌات الكٌماوٌة للصبغات الروتٌنٌة والخاصة كما 
 ختلف أنسجة جسم الحٌوان .وأن الطالب سٌفهم الطرق المختلفة للدراسة الكٌماوٌة النسٌجٌة المناعٌة المستخدمة للكشف أو لتشخٌص م

 

 (ساعتان معتمدتانالجزيئية والخلوية ) األمراضعلم  :817ب ط
، وكذلك دراسة دور الجٌنات فً تخلٌقها دراسة التغٌرات الجزٌئٌة والخلوٌة فً حالة المرض وخاصة الورمٌة وااللتهابٌة واالنتكاسٌة

 للبروتٌن من خالل التفعٌل والتكاثر .

 

 (ساعتان معتمدتانرام )علم األو :827ب ط
، ودور الفاٌروسات واإلشعاع والمواد الكٌماوٌة المختلفة التً تسبب دراسة آلٌة حدوث األورام وطرق تصنٌفها وتشخٌصها نسجٌا

 .السرطانات سٌتم عرضها ومناقشتها 

 

 (ساعتان معتمدتانتشريح مرضي )علم ال :837ب ط
دراسة الصفات العٌانٌة واالفات المرضٌة ء التشرٌح المرضً بطرٌقة منظمة ومتسلسلة، وسٌتم فً هذا المساق تعلٌم الطالب كٌفٌة إجرا

 ، نماذج فً األنسجة سٌتم جمعها لدراستها وفحصها نسٌجٌا كلما استوجب ذلك .لى التشخٌص الدقٌق للمرضإومحاولة الوصول 

 
 

 (ساعتان معتمدتانعلم أمراض الجهاز التنفسي ):487ب ط
، كما سٌدرس الطالب األمراض الشائعة والخاصة للجهاز التنفسٌة الشائعة فً الحٌوانات وتشخٌصها واآلفات مراضاألدراسة اسباب 

 التنفسً باستخدام االقراص المدمجة، الشرائح الزجاجٌة ومواد من اإلنترنت .



 
 

 (ساعتان معتمدتانمراض الجهاز الهضمي )أعلم :857ب ط
، باإلضافة لذلك سٌتم دراسة األمراض المهمة عة فً الجهاز الهضمً فً الحٌوانات وتشخٌصهادراسة أسباب األمراض واآلفات الشائ

 للجهاز الهضمً بالتفعٌل باستخدام األقراص المدمجة، الشرائح ومواد من اإلنترنت .

 

 (ساعتان معتمدتانمواضيع خاصة ) :897ب ط
وله أن ٌسجل لدى مشرفه أو غٌره فً التدرٌس لتغطٌة احتٌاجات علمٌة ٌمكن للطالب التسجٌل على هذا المساق بعد التشاور مع المشرف 

خاصة، حٌث سٌغطى المساق مواضٌع نظرٌة، طرق كشف مختلفة أو تقنٌات حدٌثة أو حتى باإلمكان طرح عنوان مساق معٌن لم ٌطرح 
 ضمن خطة الماجستٌر.

 

 (عتمدةم اعة س) نــدوة  :197ب ط
سٌن قدرات الطلبة لتهٌئة وتقدٌم ندوات علمٌة ونقد ألوراق علمٌة منشورة، كما ٌتوقع من كافة الطلبة تقدٌم ٌهدف هذا المساق إلى  تعلٌم وتح

 ندوتٌن على األقل باإلضافة إلى المشاركة الفعالة فً كافة الندوات التً ٌقدمها باقً زمالئهم .
 

 ( ساعتان معتمدتانفسلجة الغدد الصم والتكاثر )  :947ب ط
مساق الغدد الصحٌة وعالقاتها الحمٌمة مع بعضها البعض وٌشمل المساق أٌضا تخلٌق مختلف الهرمونات ونقلها والطرق ٌغطى هذا ال

 المختلفة للنقل على مستوى الجزئٌات، كما سٌتم مناقشة الوظائف الباٌولوجٌة فً تنظٌم مختلف أوجه األٌض والتناسل وتنظٌم سوائل الجسم
 
 

  

 


