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 عناوين مهمة:

 

 عمادة شؤون الطلبة:      األردنية:جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 (22446(فرعي)962) – 2 – 7201000تلفون:      األردن  – 22110 –اربد  3030ص.ب 

 ( 962) – 2 – 7201043فاكس:       ( 962)- 2- 7201000تلفون: 

 studentaffairs@just.edu.joبريد الكتروني:       (962)-2- 7095141فاكس: 

 prsdy@just.edu.joبريد الكتروني: 

 

 وحدة القبول والتسجيل:            الطب البيطري كلية:

 (27173( فرعي)962) – 2 – 7201000تلفون:        األردن - 2210 –اربد  3030ص .ب 

 (962) -2 – 7095145فاكس:   22037و  22038( فرعي 962) – 2 – 720100 تلفون:

 register@just.edu.joبريد الكتروني:      (962) – 2 – 7201081فاكس: 

 vet@just.edu.jo بريد الكتروني: 

 مكتب الطلبة العرب واألجانب:   

 ( 23040)( فرعي 962) – 2 – 7201000تلفون: 

 (     962) –2 –7201025فاكس: 

mailto:studentaffairs@just.edu.jo
mailto:prsdy@just.edu.jo
mailto:register@just.edu.jo
mailto:vet@just.edu.jo
mailto:vet@just.edu.jo
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 iso@just.edu.joبريد الكتروني: 

 

    أن تكون مركزا دوليا معترفا به للتميز في التعليم البيطري والبحث العلمي وخدمة المجتمع المحلي لتعزيز صحة اإلنسان والحيوان :البرنامج رؤيــــة

وانتاجيته وانعكاسها على الصحة العامة من تخريج أطباء بيطريين أكفاء متمتعين بالمعرفة العلمية االساسية والمهارات البيطرية السريرية الالزمة للعناية بصحة الحيوان ورعايته  :البرنامج رسالة 

 خالل اعتماد التعلم اإلبداعي واالبتكار والتطبيق الميداني

  :البرنامجأهـداف 

 :البيطري الى رفع مستوى التخصص من خاللتهدف كلية الطب 

 تخريج أطباء بيطرين لديهم القدرة على تطبيق العلوم البيطرية األساسية والسريرية لتحسين صحة وانتاجية الحيوان. 

 يطريتعزيز القيم الشخصية، الصفات القيادية، السلوك األخالقي للطبيب البيطري والذي سينعكس ايجابا على مستوى مهنة الطب الب. 

 تشجيع انخراط الخريجين في التعلم الذاتي والتطوير المهني المستمر لتعزيز معارفهم ومهاراتهم خالل حياتهم الوظيفية. 

 عزيز قدرته على العمل بالتخصصات المختلفة ، وبالتالي تطب واحد-دواء واحد-هوم عالم واحدالتاكيد على ان يتمتع أالطباء البيطرين بالدور الهام والمركزي للطبيب البيطري من خالل التأكيد على مف

 .لتحسين مفهوم الصحة العامة

 حديثةالسعي الجاد العداد أطباء بيطرين أكفاء ومتعاونين بشكل فعال مع مقدمي الرعاية الصحية من أجل استخدام واعتماد التقنيات البيطرية ال 

   التعليمية:مخرجات البرنامج 

 .البيولوجية التي تكمن وراء صحة الحيوان واالمراض على مستويات الخلية والجسم والقطيعالقدرة على وصف الطرق  –أ 

 .ظائف االعضاءالقدرة على تطبيق المعرفة المتعلقة بالحالة السليمة للحيوان مقارنة بالحالة المرضية اعتمادا على الشكل والوظائف والتوازن وامراض و -ب

ة تضمن استخدام سليم المشاكل في فحص الحيوانات المريضة واستخدام الفحوصات المخبرية والسريرية المناسبة للوصول الى تشخيص سليم وكذلك تقديم عالجات مناسبالقدرة على استخدام مهارات حل  -ج

 .وفعال لالدوية

 .القدرة على تطوير وتنفيذ خطة عالجية شاملة -د

 .ى االلم والمحافظة على صحة الحيوانات المريضةالقدرة على استخدام التخدير بشكل سليم والسيطرة عل -ه

 .القدرة على استخدام المهارات الجراحية االساسية وتقديم الرعاية المناسبة بعد اجراء العمليات -و

 .القدرة استخدام المهارات الطبية االساسية لتقييم الحاالت وتقديم رعاية مناسبة للحيونات المريضة -ز

mailto:iso@just.edu.jo
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 .مع الحاالت الطارئة وكذلك مع االجراءات المتعلقة بالرعاية الحثيثة للحيوانالقدرة على التعامل  -ح

 .بيق طرق تشخيصية مناسبة في عملية التوليد البيطريالقدرة على تطبيق المعرفة العملية في مجال وظائف االعضاء والتشريح للصحة االنجابية في انواع الحيوانات االليفة والمنزلية وكذلك تط -ط

وكذلك االمور المتعلقة باالمن الغذائي وزيادة الوعي  درة على تحديد الطرق المناسبة لمنع حدوث االمراض واستخدام اجراءات بيولوجية امنة لتخفيف المخاطر المرضية وتحديد االمراض الحيوانيةالق -ك

 .العام باالمراض المشتركة بين االنسان والحيوان

 .طالبي الخدمة  لطبيب البيطري وطالبي الخدمة وكذلك السلوك االخالقي والمهني بين جميعالقدرة على االتصال الفعال بين ا -ل

 .معالوطني واالقليمي من اجل تحسين صحة ورفاه المجت القدرة على المساهمة الفعالة بوضع السياسات التي تؤثر بشكل ايجابي على االنتاج الحيواني وعلى الصحة والرعاية بالحيوان على المستوى -م
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 ساعة معتمدة(: عدد الساعات) (الطب والجراحة البيطرية)متطلبات درجة البكالوريوس في 

 
في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية وفقا للشروط المنصوص عليها في تعليمات منح  الطب البيطري في كلية (الطب والجراحة البيطرية)تمنح درجة البكالوريوس في 

معة العلوم والتكنولوجيا درجة البكالوريوس في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية الصادرة عن مجلس العمداء بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جا
 (.1الجداول رقم ) ساعة معتمدة موزعه كما هو مبين في ( 183)وبعد إنهاء ة( )المعدلم 1987األردنية لسنة 

 
 (1الجدول رقم )

 التصنيف

 الساعات المعتمدة

 الساعات االجبارية
الساعات 

 ريةااالختي
 المجموع

 25 9 16 متطلبات جامعة

 158 0 158 متطلبات كليـــة

    متطلبات قســــم

 183 9 174 المجـــموع
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 ( ساعة معتمدة يحددها مجلس العمداء موزعة على النحو التالي:25) الجامعة والبالغة)أ( متطلبات 

 

 ( ساعة معتمده موزعة كالتالي:16جميع طلبة الجامعة ويخصص لها ) ايدرسه اإلجبارية:المتطلبات  .1

 
 (2الجدول رقم )

اقسرمز الم  الساعات المعتمدة اسم المساق 
 المتطلب السابق الساعات االسبوعية

 عملي نظري
 - - 3 3 علوم عسكرية *100ع ع 

 - - 3 3 لغة عربية 101ع 

 - 1 2 3 المسؤولية المجتمعية  110ع أ 

أو اجتياز امتحان  99النجاح في ل ز  - 3 3 2لغة إنجليزية   112 غل 

 %50المستوى بعالمة 

 - - 2 2 الريادة واالبداع  **119ع أ 

 112ل غ  - 2 2 العامةمهارات ال 129ع أ 

 العلوم العسكرية من مساقات الجامعة االختيارية وتثبت نتائج مساق العلوم العسكرية * يجوز للطلبة غير االردنيين أن يأخذوا مساقا بديالً عن مساق

نقاطه في حساب معدالت الطلبة المقبولين على ان تدخل  2016/2017لجميع الطلبة على اساس النجاح والرسوب حتى نهاية الفصل الدراسي الصيفي 

 .2017/2018اعتبارا من بدء العام الجامعي 

 

 

 (  كالتالي:110( و )ع 101أ(  بدال من مساقي )ع  110أ( و )ع  101مالحظة: الطلبة غير الناطقين باللغة العربية في الجامعة يدرسون مساقي )ع 

 
 (3الجدول رقم )

اقسرمز الم المعتمدةالساعات  المساق   المتطلب السابق 

 - 3 (1مبادئ اللغة العربية لالجانب ) أ 101ع 

 - 3 المسؤولية المجتمعية باللغة االنجليزية أ 110ع أ 
 
 
 
 



  

7 
 

 

   (الطب والجراحة البيطريةخطة البكالوريوس في 

 

 .حسب ما نصت عليه التعليمات العامة لمنح درجة البكالوريوس ( ساعات معتمدة9يخصص لها ) االختيارية:المتطلبات  .2

 ساعة معتمدة( موزعة على النحو التالي:  158 )بواقع) مساقات تخصص(  للكليــــة االجبارية المتطلبات)ب( 
 (4الجدول رقم )

 متطلبات التخصص

 المتطلبات السابقة عملي نظري الساعات المعتمدة المساق رمز المساق

  0 3 3 عامة بيولوجيا 103ب 

 - 2 0 1 عملي عامة بيولوجيا 107ب 

  0 4 4 والكيمياء العضوية عامة كيمياء 108ك 

 108ك  0 3 3 الكيمياء الحيويه  262ك 

  0 1 1 الفيزياء الطبية 109ف 

  3 2 3 تربية الحيوانحقوق و 101 ب ط

 101 ب ط  103 ب  0 2 2 سالالت الحيوان وتحسين الجزئيية الوراثة 102 ب ط

 103ب  6 1 3 (1) بيطري تشريح  112 ب ط

 103ب  3 1 2 العام األنسجة علم 114 ب ط

  103 ب 0 3 3 (1) الحيوان فسيولوجيا 122 ب ط

 112ط ب  6 1 3 ( 2) بيطري تشريح 213 ب ط

 114ط ب  3 2 3  البيطريةاالجنة و الجهازي األنسجة علم 215 ب ط

(2) الحيوان فسيولوجيا 223 ب ط   122ط ب  0 2 2 

 122ط ب   102  ط ب 262   ك   0 3 3 البيطرية المناعة علم 225 ب ط

 225ط ب  3 0 1 مختبر االمصال والفيروسات البيطرية 226 ب ط

 103ب  0 2 2 البيطرية البكيتيريامقدمة في  231 ب ط
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 231ط ب  0 3 3 البيطرية والفطريات الجراثيم علم 232 ب ط

 103ب   0 2 2 الحشرات علم 233 ب ط

  233 بط  0 2 2 البيطرية الطفيليات علم 234 ب ط

  3 0 1 البيطرية والفطريات البكتيريا علممختبر  235 ب ط

 225 ط ب  0 3 3 البيطرية الفيروسات علم 236 ب ط

  2 0 1 البيطرية والحشرات الطفيليات علم مختبر 238 ب ط

 225ط ب   223ط ب   215ط ب   213ط ب  3 3 4 العام البيطرية علم االمراض 252 ب ط

 252ط ب    223ط ب  238ط ب   235ط ب  226ط ب  2 0 1 1العلوم البيطرية االساسية  ومفاهيمالتطبيق السريري  300 ب ط

 223ط ب  262ك  0 2 2 تغذية الحيوان 321 ب ط

 238  ط ب 235 ط ب   226ط ب  12 0 4 البيطرية  ةلوم التطبيقية والتشخيصيعال مختبر 330 ب ط

 300ط ب  0 3 3 العام البيطرية االدوية علم 341 ب ط

 341ط ب  0 2 2 البيطري والتداوي الصيدلة علم 342 ب ط

 300 ط ب  3 1 2 علم أمراض الدم والخاليا 352 ب ط

 330ط ب   252ط ب  3 3 4 الجهازي البيطرية األمراض علم 353 ب ط

   235ط ب  0 2 2 صحة االلبان 361 ب ط

   353ط ب   330ط ب  0 2 2  وفحوصات اللحومصحة  362 ب ط

 223ط ب  101 ط ب  0 2 2 ادارة الدواجن 363 ب ط

 363ط ب    353ط ب   330ط ب  0 3 3 أمراض الدواجن 364 ب ط

   353ط ب  341ط ب  0 1 1 الطب الباطني البيطري العام 372 ب ط

  3 0 1 السريري والفحص المرضية الحالة تاريخ 374 ب ط
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 300ط ب  0 3 3 المشتركةو المعديه البيطريه االمراض 376 ب ط

 376ط ب   374ط ب   372ط ب   352ط ب   321ط ب  3 0 1  2التطبيق السريري ومفاهيم العلوم البيطرية االساسية  400 ب ط

 470ط ب  2 1 2 االحصاء البيولوجي 402 ب ط

 471ط ب   321ط ب  0 2 2 تغذية الحيوان السريرية 406ط.ب 

 400ط ب  0 2 2 علم السموم البيطرية والطب الشرعي 442ط.ب 

 353ط ب  3 0 1 1 التشخصية عيادة علم االمراض 450 ب ط

 450ط ب  3 1 2 البيطريةالكيمياء السريرية  451 ب ط

 362ط ب  3 0 1 الحيواني المنشا ذات االغذية وفحص المسلخ 460 ب ط

 364ط ب  3 0 1 1 عيادة امراض الدواجن 461 ب ط

 376 ط ب  3 0 1 1وصحة القطيع  المعدية البيطرية األمراض عيادة 470 ب ط

 400ط ب  0 2 2 الطب الباطني لحيوانات الغذاء 471 ب ط

 470ط ب  3 1 2 للمزرعة اإللكترونية االدارةو االنتاجي الطب 473 ب ط

 400ط ب  0 2 2 طب الحيوانات الصغيره 475 ب ط

 400ط ب  3 2 2 الجراحه البيطريه العامه  481 ب ط

 481ط ب  3 2 3 جراحة الحيوانات الصغيره  482 ب ط

 342ط ب  3 0 1 البيطري التخدير علم 483 ب ط

 483ط ب   109ف   2 0 1 التصوير التشخيصي البيطري 486 ب ط

 400ط ب  0 3 3 المزرعة لحيوانات البيطريه والوالده التناسل علم 491 ب ط

 491 ط ب  0 2 2 حيوانات صغيرةلل البيطريه والوالده التناسل علم 492 ب ط

  3 0 1 1الحيواني التكاثر  في التشخيص تقنيات 493 ب ط
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 493ط ب  0 2 2 الخيول في البيطريه والوالده التناسل علم 494 ب ط

  3 0 1 2الحيواني التكاثر  في التشخيص تقنيات 496 ب ط

 563ط ب   101ط ب  0 1 1 ادارة الخدمات البيطرية واالقتصاد واالتصال الوظيفي  502 ب ط

 563ط ب   101ط ب  0 1 1 لبيطريا الطب انظمةو أخالقيات 504 ب ط

 451ط ب  3 0 1 1البيطرية  السريرية االمراض علم عيادة 550 ب ط

 450ط ب  3 0 1 2التشيخصي  االمراض علم عيادة 551 ب ط

 551ط ب  3 0 1 2البيطرية  السريرية االمراض علم عيادة 553 ب ط

 550ط ب  3 0 1 3البيطرية  السريرية االمراض علم عيادة 554 ب ط

 553ط ب  3 0 1 2 عيادة امراض الدواجن 561 ب ط

 461 ط ب  3 0 1 3 عيادة امراض الدواجن 562 ب ط

 561 ط ب  3 0 1 البيطرية القطيع وصحة األوبئة علم 563 ب ط

 470ط ب   402ط ب  0 3 3 1طب الحيوانات الكبيره  عيادة 570ط.ب 

 473ط ب   471ط ب  3 0 1 طب الخيول 571 ب ط

 570ط ب   486ط ب  0 2 2 1 الصغيرةطب الحيوانات  عيادة 572 ب ط

 475ط ب  3 0 1 2طب الحيوانات الكبيره  عيادة 573ط.ب 

 570ط ب   3 0 1 1وصحة القطيع  المعدية البيطرية األمراض عيادة 574 ب ط

 470 ط ب  3 0 1 2 الصغيرةطب الحيوانات  عيادة 575 ب ط

 3 0 1 3طب الحيوانات الكبيره  عيادة 576ط.ب 
 572ط ب 

 573ط ب  online( 1 0 3( الخنزير إنتاجيةو امراض 577ط.ب 

  1 3 الصغيرةطب الحيوانات  عيادة 578ط.ب 
 400ط ب  372ط ب  0 1
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 575ط ب  1 0 3 (online) البرمائيةو المائية الحيوانات طب 579ط.ب 

  1 1جراحة الحيوانات الكبيره  عيادة 580 ب ط
 400ط ب  0 1

 1 2جراحة الحيوانات الكبيره  عيادة 581 ب ط
 481ط ب  3 0

 580ط ب  3 0 1 3جراحة الحيوانات الكبيره  عيادة 582 ب ط

 583ط ب  3 0 1 الحيوانات الكبيرهجراحة  583 ب ط

 580ط ب  3 2 3 1 الصغيره الحيوانات جراحة عيادة 585 ب ط

 1 2 الصغيرةجراحة الحيوانات  عيادة 587 ب ط
 482ط ب  3 0

 3 0 1 3 الصغيرةجراحة الحيوانات  عيادة 588 ب ط
 585ط ب 

 587ط ب  3 0 1 1 البيطريه والوالده التناسليات عيادة 590 ب ط

 1 2التناسليات والوالده البيطريه  عيادة 591 ب ط
0 3 

 496ط ب 

 590ط ب  3 0 1 3التناسليات والوالده البيطريه  عيادة 592 ب ط

 594 ب ط
 ندوة الحالة المرضية

 
 591ط ب  3 0 1

  169 101 158 المجمـــــوع

     

 ONLINEمساق الكتروني *

 

  

 المساق رمز المساق
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلبات السابقة عملي نظري

 573ط ب  online( 1 0 3( الخنزير إنتاجيةو امراض 577ط.ب 

 575ط ب  1 0 3 (online) البرمائيةو المائية الحيوانات طب 579ط.ب 
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 )ج( 

 

 ةاالسترشاديلخطة ا

 

 الطب البيطريلجميع البرامج في كلية ا )التحضيرية( السنة األولى

 الفصل الثاني الفصل األول

رمز 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 السابق

رمز 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة السابق

 112ل غ  0 2 2 المهارات العامة 129ع أ  103ب  0 3 3 عامة بيولوجيا 103ب 

 102 ب ط 107ب  2 0 1 عملي  عامة بيولوجيا 107ب 
 وتحسين الجزيئية الوراثة

 سالالت الحيوان
 ط  103 ب  0 2 2

 101 ب

 108ك 
والكيمياء  عامة كيمياء

 العضوية
 108ك  0 4 4

 0 3 3 الكيمياء الحيويه  262ك 
 108ك 

  103 ب 6 1 3 (1) بيطري تشريح  112 ب ط 112ل.غ  0 3 3 (2لغة انجليزية ) 112ل.غ 

 103ب  3 1 2 العام األنسجة علم 114 ب ط 101 ب ط 3 2 3 تربية الحيوانحقوق و 101 ب ط

 103ب  0 3 3 (1) الحيوان فسيولوجيا 122 ب ط 109ف  0 1 1 الفيزياء الطبية 109ف 

  9 12 15 المجموع  5 13 15 المجموع

 

 الفصل الصيفي

رمز 

 المساق
 اسم المساق

 الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق األسبوعية

 مختبر محاضرة

  0 3 3 علوم عسكريه*** 100ع ع 
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   (الطب والجراحة البيطريةخطة البكالوريوس في 

 

  0 3 3 متطلب جامعــه اختياري  

  0 3 3 **** لغة عربية 101ع 

  0 9 9 المجموع

 

 الثانيةلسنة ا

 الفصل الثاني الفصل األول

 رمز

 المساق
 اسم المساق

 الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 السابق

 رمز

 المساق
 اسم المساق

 الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 مختبر محاضرة مختبر ةمحاضر السابق

 ( 2) بيطري تشريح 213 ب ط
ط ب  6 1 3

112  
 ب ط

226 
 مختبر االمصال والفيروسات البيطرية

1 0 3 
 225ط ب 

 الجهازي األنسجة علم 215 ب ط
  البيطريةاالجنة و

 ب ط 114ط ب  3 2 3
232 

 0 3 3 البيطرية والفطريات الجراثيم علم
 231ط ب 

 0 2 2 (2) الحيوان فسيولوجيا 223 ب ط

 122ط ب 

 ب ط
234 

 233ط ب  0 2 2 البيطرية الطفيليات علم

 البيطرية المناعة علم 225 ب ط

 262   ك  0 3 3

  ط ب

ط ب   102

122 

 ب ط
235 

علم البكتيريا والفطريات مختبر 

 البيطرية

1 0 3  

 231 ب ط
 البكيتيريامقدمة في 

 البيطرية

 ب ط 103ب  0 2 2
236 

  225ط ب  0 3 3 البيطرية الفيروسات علم

 الحشرات علم 233 ب ط
 ب ط 103ب  0 2 2

238 

 والحشرات الطفيليات علم مختبر
 البيطرية

1 0 2  

      

 ب ط
252 

ط   213ط ب  3 3 4 العام البيطرية علم االمراض

ط ب   215ب 

ط ب   223

225 

  11 11 15 المجموع  9 12 15 المجموع

 

  



  

14 
 

 

   (الطب والجراحة البيطريةخطة البكالوريوس في 

 

 

 الفصل الصيفي

رمز 

 المساق
 اسم المساق

 الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق األسبوعية

 مختبر محاضرة

  0 2 2 الريادة واالبداع 119ع أ 

العلوم البيطرية  ومفاهيمالتطبيق السريري  300 ب ط
 1االساسية 

 252ط ب    223ط ب  238ط ب   235ط ب  226ط ب  2 0 1

 238  ط ب  235ط ب   226 ط ب  12 0 4 البيطرية  ةلوم التطبيقية والتشخيصيعال مختبر 330 ب ط

  0 3 3 متطلب جامعــه اختياري  

  0 9 9 المجموع
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   (الطب والجراحة البيطريةخطة البكالوريوس في 

 

 

 

 

 نة الثالثةالس

 الفصل الثاني الفصل األول

رمز 

 المساق
 اسم المساق

 الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 السابق

رمز 

 المساق
 اسم المساق

 الساعات 

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة السابق

ط   262   ك  0 2 2 تغذية الحيوان 321 ب ط
 223ب 

  1 2 3 المسؤولية المجتمعية 110ع أ 

 والتداوي الصيدلة علم 342 ب ط 300ط ب  0 3 3 العام البيطرية االدوية علم 341 ب ط
 البيطري

 341ط ب  0 2 2

 300ط ب  3 1 2 علم أمراض الدم والخاليا 352 ب ط  0 3 3 متطلب جامعــه اختياري  

ط   252ط ب  3 3 4 الجهازي البيطرية األمراض علم 353 ب ط

 330ب 
ط   330ط ب  0 2 2  وفحوصات اللحومصحة  362 ب ط

   353ب 

ط   330ط ب  0 3 3 أمراض الدواجن 364 ب ط   235ط ب  0 2 2 صحة االلبان 361 ب ط

ط   353ب 

 363ب  

ط  101 ط ب  0 2 2 ادارة الدواجن 363 ب ط

 223ب 
 1 الطب الباطني البيطري العام 372 ب ط

1 0 
  353ط ب 

 341ط ب 

 المرضية الحالة تاريخ 374 ب ط      
 السريري والفحص

1 
0 3 

 

 المعدية البيطرية االمراض 376 ب ط      
 المشتركةو

3 
3 0 

 300ط ب 

  7 14 17 المجموع  3 15 16 المجموع
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   (الطب والجراحة البيطريةخطة البكالوريوس في 

 

 الفصل الصيفي

رمز 

 المساق
 اسم المساق

 الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق األسبوعية

 مختبر محاضرة

التطبيق السريري ومفاهيم العلوم البيطرية  400 ب ط

  2االساسية 
 376ط ب   374ط ب   372ط ب   352ط ب    321ط ب  3 0 1

 353ط ب  3 0 1 1 التشخصية عيادة علم االمراض 450 ب ط

 362ط ب  3 0 1 الحيواني المنشا ذات االغذية وفحص المسلخ 460 ب ط

 364ط ب   3 0 1 1 عيادة امراض الدواجن 461 ب ط

وصحة القطيع  المعدية البيطرية األمراض عيادة 470 ب ط
1 

 376  ط ب  3 0 1

  15 0 5 المجموع
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   (الطب والجراحة البيطريةخطة البكالوريوس في 

 

 

 

 

 نة الرابعة الس

 الفصل الثاني الفصل األول

رمز 

 المساق
 اسم المساق

 الساعات

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 السابق

رمز 

 المساق
 اسم المساق

 الساعات

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة السابق

  2 1 2 االحصاء البيولوجي 402 ب ط 450ط ب  3 1 2 البيطريةالكيمياء السريرية  451 ب ط

الطب الباطني لحيوانات  471 ب ط
 الغذاء

2 
2 0 

 406ط.ب  400ط ب 
 تغذية الحيوان السريرية

2 
2 0  

 االدارةو االنتاجي الطب 473 ب ط
 للمزرعة اإللكترونية

2 
1 3 

البيطرية والطب  علم السموم 442ط.ب  470ط ب 
 الشرعي

2 
2 0 

 

  3 2 3 جراحة الحيوانات الصغيره  482 ب ط 400ط ب  0 2 2 طب الحيوانات الصغيره 475 ب ط

  2 0 1 التصوير التشخيصي البيطري 486 ب ط 400ط ب  3 2 2 الجراحه البيطريه العامه  481 ب ط

 البيطريه والوالده التناسل علم 492 ب ط 342ط ب  3 0 1 البيطري التخدير علم 483 ب ط
 حيوانات صغيرةلل

2 
2 0  

 والوالده التناسل علم 491 ب ط
 لحيوانات البيطريه
 المزرعة

3 

3 0 

 494 ب ط 400ط ب 
 البيطريه والوالده التناسل علم
 الخيول في

2 2 0  

 في التشخيص تقنيات 493 ب ط
 1الحيواني التكاثر 

1 0 3  
التكاثر  في التشخيص تقنيات 496 ب ط

 2الحيواني 
1 0 3  

  10 11 15 المجموع  15 11 15 المجموع
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   (الطب والجراحة البيطريةخطة البكالوريوس في 

 

 

 

 

 

 الفصل الصيفي

رمز 

 المساق
 اسم المساق

 الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق األسبوعية

 مختبر محاضرة

 451ط ب  3 0 1 1البيطرية  السريرية االمراض علم عيادة 550 ب ط

 473ط ب   471ط ب  3 0 1 1طب الحيوانات الكبيره  عيادة 570ط.ب 

 475ط ب  3 0 1 1 الصغيرةطب الحيوانات  عيادة 572 ب ط

 481ط ب  3 0 1 1جراحة الحيوانات الكبيره  عيادة 580 ب ط

 482ط ب  3 0 1 1 الصغيرة الحيوانات جراحة عيادة 585 ب ط

 496ط ب  3 0 1 1 البيطرية والوالدة التناسليات عيادة 590 ب ط

  18 0 6 المجموع
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   (الطب والجراحة البيطريةخطة البكالوريوس في 

 

 السنة الخامسة

 الفصل الثاني الفصل األول

رمز 

 المساق
 اسم المساق

 الساعات

 المعتمدة

المتطلب  الساعات األسبوعية

 السابق

رمز 

 المساق
 اسم المساق

 الساعات

 المعتمدة 
المتطلب  الساعات األسبوعية

 مختبر محاضرة مختبر محاضرة السابق

 ب ط
551 

التشيخصي  االمراض علم عيادة
2 

1 0 3 

 450ط ب 
أدارة الخدمات البيطرية  502 ب ط

واالقتصاد واالتصال 

 الوظيفي 

1 1 0 

  101ط ب 

 563ط ب 

 ب ط
553 

 السريرية االمراض علم عيادة
 2البيطرية 

1 0 3 
 550ط ب 

 الطب انظمةو أخالقيات 504 ب ط

 لبيطريا

1 
1 0 

  101ط ب 

 563ط ب 

 ب ط
561 

 3 0 1 2 عيادة امراض الدواجن
 552 ب ط 461 ط ب 

 االمراض علم عيادة
 3التشيخصي 

1 0 3 
 551ط ب 

 ب ط
563 

 القطيع وصحة األوبئة علم
 البيطرية

  402ط ب  0 3 3

 470ط ب 
 554 ب ط

 االمراض علم عيادة
 3البيطرية  السريرية

1 0 3 
 553ط ب 

 ب ط
571 

 0 2 2 الخيول طب
  486ط ب 

 570ط ب 

 3 0 1 3 عيادة امراض الدواجن 562 ب ط
 561 ط ب 

ط.ب 
573 

 570ط ب   3 0 1 2طب الحيوانات الكبيره  عيادة
 البيطرية األمراض عيادة 574 ب ط

 1وصحة القطيع  المعدية

 470 ط ب  3 0 1

 ب ط
575 

 الصغيرةطب الحيوانات  عيادة

2 

1 0 3 
 576ط.ب  572ط ب 

طب الحيوانات الكبيره  عيادة

3 
 573ط ب  3 0 1

 ب ط
581 

جراحة الحيوانات الكبيره  عيادة

2 
 577ط.ب  580ط ب  3 0 1

 الخنزير إنتاجيةو امراض

)online( 

1  
1 0 

 372ط ب 

 400ط ب 

 ب ط
583 

 578ط.ب  580ط ب  3 2 3 جراحة الحيوانات الكبيره
طب الحيوانات  عيادة

 3 الصغيرة
 575ط ب  3 0 1

 ب ط
587 

جراحة الحيوانات  عيادة

 2 الصغيرة

1 0 3 
 579ط.ب  585ط ب 

 المائية الحيوانات طب

 (online) البرمائيةو

1  
1 0 

 400ط ب 

 ب ط
591 

التناسليات والوالده  عيادة

 2البيطريه 
 582 ب ط 590ط ب  3 0 1

جراحة الحيوانات  عيادة

 3الكبيره 
 583ط ب  3 0 1

 588 ب ط      
جراحة الحيوانات  عيادة

 3 الصغيرة
 587ط ب  3 0 1
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   (الطب والجراحة البيطريةخطة البكالوريوس في 

 

 592 ب ط      
التناسليات والوالده  عيادة

 3البيطريه 
 591ط ب  3 0 1

 594 ب ط      
 ندوة الحالة المرضية

 
1 1 0  

  27 5 14 المجموع  27 7 16 المجموع
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   (الطب والجراحة البيطريةخطة البكالوريوس في 

 

 (Catalog Decsriptionالمختصر ) وصف المساقات

 وصف مساقات الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس في كلية الطب البيطري

 

 103ب المتطلب المتزامن:   ع(3ن+2) 3حقوق وتربية الحيوان:  101ط.ب 

المختلفة في التعامل مع حيوانات المزرعة كاألبقار واألغنام والماعز والخيول والجمال، وكذلك يتضمن هذا المساق الطرق 

الحيوانات الصغيرة )كالب وقطط(، إضافة الى طرق تربيتها والتعرف على مناطق الجسم التشريحية المختلفة باإلضافة إلى 

نين البيطرية من حيث صلتها بالممارسة المهنية البيطرية. طرق إعطاء العالجات البيطرية. ويغطي المساق األخالقيات والقوا

وذلك بما  على أن تكون المواضيع المقدمة تغطي مجموعة واسعة من المجاالت في الرفق بالحيوان، أخالقيات علم األحياء

 .يتماشى مع المعايير االنسانية والدينية في تربية الحيوان

وسوف يتعلم الطلبة مبادئ كتابة المقاالت القصيرة والتقارير التي تتعلق بمشاكل تربية الحيوان باللغة اإلنجليزية وسوف يكون 

 العلمية.التقييم جزيئاً على األداء اللغوي في الكتابة 

 

 103ب  , 101المتطلب السابق: ط ب  ع(0ن+2) 2الجزيئية وتحسين سالالت الحيوان:  الوراثة 102ط.ب 

سيناقش هذا المساق أساسيات علم الوراثة الجزيئية )دورة الخلية، الكروموسومات والجينات، التعديالت على الوراثة 

الكالسيكية( وكيفية تطبيقها لتحسين سالالت الحيوان. وسيغطي المساق أيضا الوراثة النوعية والكمية. وسيناقش المساق الطرق 

 ديد والتزاوج( للحصول على الحيوانات المحسنة وراثيا. الرئيسة لتحسين سالالت الحيوان )التح

 

 103المتطلب السابق: ب    ع(6ن+ 1) 3: 1تشريح بيطري 112ط.ب 

دراسة تشريح آكالت اللحوم وخاصة الكالب، الخيول، والمجترات من حيث التموضع الطبيعي والتشريح الهيكلي وعالقته 

يتضمن هذا المساق كيفية حقن وتحضير الحيوان للتشريح كما الت السريرية. بالوظيفة التي يؤديها وتطبيق ذلك على الحا

باالضافة الى تنظيف العظام وتحضيرها للدراسة. يغطي هذا المساق علوم العظام، المفاصل، العضالت باالضافة الى الجهاز 

مال والكالب والخنازير( . كما يشمل القلبي الوعائي لمختلف حيوانات المزرعة )كالحصان، واالبقار واالغنام والماعز والج

المساق التغذية العصبية لالطراف الصدرية والحوضية للحصان بشكل موسع، كما يتم تشريح البرويتون وانعطافاتة والجهاز 

 الهضمي بكافة اجزائة ولكافة الحيوانات.
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   (الطب والجراحة البيطريةخطة البكالوريوس في 

 

 112ط ب المتطلب المتزامن:  103المتطلب السابق: ب  ع( 3 ن+ 1) 2علم االنسجة البيطرية  114ط.ب 

مساق تمهيدي في األنسجة الحيوانية والتشريح المجهري لألجهزة سيتم التعامل في. الجزء األكبر مع الخاليا واألنسجة من 

الطبيعية من األجهزة الثدييات. ويهدف هذ االمساق العطاء ما يكفي من الخبرة للطالب ليكون قادر على التعرف على األنسجة 

 المختلفة التي أعدها الطرق القياسية للمجهر الضوئي.

 

 114, ط ب 112ط ب المتطلب المتزامن:  103المتطلب السابق: ب  ع(0ن+3) 3: 1فسيولوجيا الحيوان 122 ط.ب 

الدوران ومكونات الدم يتعلق هذا المساق بدراسة وظائف اعضاء الجسم المختلفة، خاصة وظائف الجهاز العصبي وجهاز 

 والجهاز الهضمي

 

 112المتطلب السابق: ط ب   ع(6ن +1) 3: 2تشريح بيطري عملي  213 ط.ب 

يتضمن هذا المساق دراسة أغشية الرئة وانعطافاتها وكذلك دراسة األجهزة التالية بشكل موسع نظريا وعمليا: التنفسي والبولي 

باالضافة الى دراسة تشريح الجهاز العصبي والجهاز اللمفاوي )البلعمي( والعين والحافر، والتناسلي الذكري والتناسلي االنثوي 

 كما يغطي المساق وصف وتشريح مختصر للدواجن.

 

 114ط ب المتطلب السابق:  ع(3ن+ 2) 3: البيطرية علم االنسجة الجهازي واألجنة 215ط.ب 

لجسم المختلفة بالمجهر الضوئي لمختلف الحيوانات المستأنسة يتم في هذا المساق شرح الوصف النسيجي لكافة اجهزة ا

)الهضمي والتنفسي والبولي والتناسلي الذكري واالنثوي والقلبي الوعائي(. باالضافة لذلك يتم عرض صور بالمجهر 

الها. كما سغطي االلكتروني لمختلف التراكيب داخل الخلية او االتصاالت بين الخاليا الغراض تعريف الطلبة بمواقعها واشك

التسلسل الجنيني الطبيعي لألحداث والتكوين الجنيني وتعريفهم بأسس تطور الحيوان. يغطي هذا المساق التطور الجنيني  المساق

 لألعضاء الحيوانية المختلفة بدءاً من اإلخصاب وحتى الزرع داخل الرحم

 

 122ب المتطلب السابق: ط. ع(0ن+2) 2: 2 فسيولوجيا الحيوان 223 ط.ب 

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

 باالضافة لذلك يغطي هذا المساق التوازن الحامضي/القاعدي وتنظيم الحرارة في الجسم.
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   (الطب والجراحة البيطريةخطة البكالوريوس في 

 

 262, ك 122, ط ب 102ب المتطلب السابق: ط  ع(0ن+3) 3علم المناعة البيطرية:  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 

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

 

 236ط ب المتطلب المتزامن:  225المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+0) 1مختبر االمصال و الفيروسات البيطرية:  226 ط.ب 

 المستخدمة بشكل شائع في علم المناعة وعلم الفيروسات البيطرية. يتناول هذا المساق تعريف الطالب على عدد من التقنيات

 

 103المتطلب السابق: ب  ع(0ن+2) 2مقدمة في علم البكتيريا البيطرية:  231 ط.ب 

يبحث هذا المساق في تركيب وفسلجة ونمو وتغذية وتصنيف االحياء الدقيقة، وكذلك عالقاتها مع العائل مع التركيز على 

 البيطرية منها، وامراضية هذه الكائنات وطرق السيطرة عليها.المناحي 

 

 

 231المتطلب السابق: ط ب  ع(0ن+3) 3علم الجراثيم والفطريات البيطرية:  232ط.ب  

يبحث هذا المساق في تركيب وفسلجة ونمو وتغذية وتصنيف االحياء الدقيقة، وكذلك عالقاتها مع العائل مع التركيز على 

 يطرية منها، وامراضية هذه الكائنات وطرق السيطرة عليها.المناحي الب

 

 103المتطلب السابق: ب  ع(0ن+2) 2علم الحشرات البيطرية:  233 ط.ب 

يتناول هذا المساق الجوانب العامة للطفيليات الخارجية وخاصة الحشرات وكذلك االصابة بها في الحيوانات ويتناول أيضا 

 االمراضية والوبائية وطرق السيطرة على االمراض التي تسببها الطفيليات الخارجية للحيوان.التصنيف للطفيليات وكذلك 

 

 238ط ب المتطلب المتزامن:  ع(0ن+2) 2علم الطفيليات البيطرية:  234 ط.ب 

الخارجي لها يتناول هذا المساق الجوانب العامة للطفيليات واالصابة بها في الحيوانات المختلفة، وكذلك تصنيفها والوصف 

 وحيدة الخلية والطفيليات الداخلية وكذلك االمراضية والوبائية وطرق السيطرة على االمراض الطفيلية التي تصيب الحيوان.
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 232ط.ب  المتطلب المتزامن: ع(3ن+0) 1: علم البكتيريا والفطريات البيطريةمختبر  235 ط.ب 

من حيث استخدام المجهر والطرق المختلفة لصبغ الجراثيم، وتحديد اعدادها،  يتناول هذا المساق مبادئ علم الجراثيم العملية

وانواع وطرق تحضير االوساط الجرثومية الزرعية وطرق التعقيم واستخدام المواد المطهرة، واالختبارات الكيميائية الحيوية 

موجبة وسالبة الكرام الهوائية منها  وفحص الحساسية للمضادات الحيوية، وذلك لتطبيقها في دراسة المجاميع الجرثومية

 والالهوائية.

 

 225المتطلب السابق: ط.ب  ع(0ن+3) 3علم الفيروسات البيطرية:  236 ط.ب 

 

يتناول هذا المساق تدريس الجوانب العامة للفيروسات مثل تطورها واسس تصنيفها وخواصها الفيزوكيماوية وتكاثرها 

االمراض الفيروسية التي تصيب الحيوانات المختلفة مثل االبقار واالغنام والماعز  وزراعتها وامراضيتها. كما يشتمل على

 والخيول والدواجن الكالب والقطط.

 233المتطلب السابق: ط.ب  ع(2ن+0) 1والحشرات:  مختبر علم الطفيليات 238 ط.ب 

 

. ويشمل ايضا تقنيات لتحديد الطفيليات يتيح المساق للطالب ممارسة جمع العينات، وإعداد وتقييم عينات للفحص الطفيلي

 المعوية، والدم والخارجية

 

 225و ط ب 223ط ب 215ط ب  213المتطلب السابق: ط ب  ع(3ن+3) 4علم االمراض البيطرية العام:  252ط.ب  

األنسجة، واألعضاء، صمم هذا المساق لتعريف المفاهيم األساسية لعلم األمراض إلى طالب الطب البيطري من حيث استجابة 

والجسم وخصوصا الخلوية المختلفة. وسوف يركز هذا المساق على التكيف الخلوي لإلصابة، واضطرابات الدورة الدموية، 

والنخر وااللتهاب، التئام الجروح، واألورام.  كما سيتم توضيح اآلليات األساسية لألمراض في الجزء العملي من المساق حيث 

ن الصور أو الشرائح الزجاجية التي توضح اآلفات العيانية والمجهرية. كما سيتم تقديم وصفا موجزا سيعرض فيه سلسلة م

 والتشخيص الشكلي لكل صورة وشريحة مجهرية.

 

ط   235ط ب  226ط ب المتطلب السابق: ع( 2ن+0)1: 1التطبيق السريري ومفاهيم العلوم البيطرية االساسية  300ط.ب 

 252ط ب    223ط ب  238ب 

يشتمل الكورس على حلول مشاكل الحاالت السريرية واستخدام العلوم األساسية في الطب البيطري. يتعلم الطلبة من خالل 

 التفاعل مع المراجع في مجاميع صغيره منتخبه
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 223ط ب  226المتطلب السابق:  ع(0ن+2) 2تغذية الحيوان:  321ط.ب 

الحيوانية بما في ذلك: األعالف واستخداماتها في تغذية الحيوان، المواد المغذية وكيفية سيناقش هذا المساق أساسيات التغذية 

الهضم، االمتصاص، واالستفادة منها في الحيوانات المجترة وغير المجترة. سيغطي المساق ايضا االحتياجات الغذائية، عمل 

 ة بعض المشاكل المتعلقة بالتغذية.الخلطات العلفية، وإدارة التغذية للحيوانات المختلفة. وسيتم دراس

 

ط    235، ط.ب.226المتطلب السابق: ط.ب  ع(12ن+0) 4مختبر العلوم التطبيقية والتشخيصية البيطرية:  330 ط.ب 

 252ط.ب.  223ط.ب.  238ب.

علم الجراثيم سيتم تدريب الطالب في المختبرات البيطرية لتشخيص االمراض الطفيلية الفيروسية واالمزاض المتعلقة في 

البكتيرية باالضلفة الى الفحوصات المصلية. وسيتم تدريب الطالب على تنفيذ المشاريع التجريبية المتعلقة في التشخيص 

المخبري البيطري وتعلم النهج العلمي لتخطيط وتنفيذ البحوث العلمية. ويتوقع اكتساب الطالب الخبرة والمهارات العملية في 

لدراسات الدوائية، فضال عن استخدام وسائل مختلفة لقياس تركيز الدواء. سيقوم الطالب أيضا الحصول التوافر البيولوجي وا

على خبرة مباشرة في مالحظة الظواهر الفسيولوجية. وإجراء دراسات تحت إشراف المدرب ومعرفة إجراءات تقديم التقارير 

 المتعلقة بالمواضيع الدوائية والفيزيولوجية.

 

 300المتطلب السابق: ط.ب  ع(0ن+3) 3العام:  م االدوية البيطريةعل 341 ط.ب 

حسابات الجرع وطرق  واجراءات صرف الدواء ، السس عمل وفعالية االدوية داخل الجسم ، العامة المبادئ ها المساق يغطي

والقلب واالوعية  المركزي وانواع االدوية حسب الجهاز الذي تعمل عليه في الجسم كالجهاز العصبي اعطاء االدوية وحفظها ،

، واالدوية المخصصة في  لاللتهابات المضادة والعقاقير  الصماء والغدد الهضمي والجهاز والكلوي التنفسي الدموية والجهاز

 .السكري  عالج مرض
 

 341المتطلب السابق: ط.ب  ع(0ن+2) 2علم الصيدلة السريرية: 342 ط.ب 

لعمليات امتصاص االدوية وتوزيعها في انسجة الجسم المختلفة والعمليات االيضية عليها االسس الدقيقة  المساق يغطي هذا
 والتخلص منها كما يتطرق المساق الى العمليات التفاعلية بين االدوية المختلفة والتاثيرات الجانبية والسمية لبعض االدوية .

 

 300بق: ط.ب المتطلب السا ع(3ن+1) 2علم أمراض الدم و الخاليا   352 .ب ط

التغيرات التي تطرأ على تركيز المواد الكيميائية في الجسم في الحاالت المرضية، في هذا المساق سوف يتعرف الطالب على 

التعرف على الفحوصات التي تقدر كفاءة عمل الكلية، البنكرياس والكبد  طرق قياس هذه المواد في سوائل الجسم المختلفة،
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المخبرية. التعرف على الفحوصات العملية لتقدير نسبة البروتين وتقدير نسب اإلنزيمات في الدم وفحوصات وتفسير النتائج 

 تقدير نسبة األمالح والمعادن في جسم الحيوانات المختلفة.

 

 252, ط ب 300المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+3) 4علم األمراض البيطرية الجهازي:  353 ط.ب 

في هذا المساق سوف يتعرض الطالب إلى الخلفية النظرية للحاالت المرضية المختلفة ألنظمة الجسم في مختلف أنواع  

الحيوانات. ستتم تغطية بعض األمراض الرئيسية في كل نظام بمزيد من التفاصيل والتغييرات المرضية لها.  كما سيتم تقديم 

ي، سيتم توضيح بعض اآلفات المرضية لبعض األمراض الحيوانية المختلفة التشخيص المرضي التفريقي. في القسم العمل

 المختارة 

 

 235المتطلب السابق:  ط.ب  ع(0ن+2)2صحة منتجات االلبان:  361 ط.ب 

يركز هذه المساق على سالمة الحليب ومنتجات األلبان باإلضافة إلى الممارسات الصحية أثناء إنتاج الحليب ومشتقاته من 

ة إلى المستهلك. يشمل المساق الموضوعات التالية: مكونات الحليب مثل حليب البقر واألغنام والماعز واإلبل، المزرع

وممارسات النظافة والتعقيم على مستوى المزرعة، واألخطار الكيميائية والبيولوجية للحليب الخام، والمعالجة الحرارية 

ات الخاصة بالشرق األوسط. باإلضافة الى النظافة والتعقيم في مصانع األلبان للحليب، وتخمير األلبان ومنتجات الحليب والمنتج

 .وفحص مستوى التعقيم ونظام تحليل المخاطر وبعض القوانين الدولية. باإلضافة إلى ذلك، يتم تغطية سالمة بيض المائدة

 

 353, ط.ب 300المتطلب السابق: ط.ب  ع(0ن+2)2اللحوم:  وفحوصات صحة 362 ط.ب 

يغطي هذا المساق المواضيع التالية: الذبح، التعامل مع الذبيحة في المسالخ، والكيمياء الحيوية للعضالت بعد الذبح وخصائص 

لحوم األبقار واألغنام والماعز والخيول واإلبل النعام، وفساد اللحوم وطرق حفظها، وفحص غش اللحوم وتحديد نوع اللحوم، 

ة للحوم، وتخمير اللحوم وتصنيعها، تقنيات جديدة لتعزيز سالمة اللحوم ومنتجاتها، تعبئة اللحوم واألخطار الجرثومية والكيميائي

 .وتغليفها، ونظام تحليل المخاطر. باإلضافة إلى ذلك، يتم تغطية سالمة األسماك والمأكوالت البحرية
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 230, ط.ب 101المتطلب السابق: ط ب  ع(0ن+2) 2ادارة الدواجن:  363 ط.ب 

يشتمل مساق ادارة الدواجن على اعطاء المعلومات السياسية للبنية السياسية لصناعة الدواجن، اإلدارة السليمة لمزارع الدواجن 

المختلفة( دجاج اللحم، البياض، األمهات والفقاسات ). كما يغطي المساق تصميم بركسات الدواجن، وأنظمة المشارب والمعالف 

واللقاحات الالزمة. كما يؤكد المساق على دور األمن الحيوي في منع تفشي وانتشار أمراض واجراءات النظافة والتطهير 

 .الدواجن

 

 363و ط.ب  353ط.ب  330المتطلب السابق: ط.ب  ع(0ن+3) 3أمراض الدواجن:  364ط.ب 

يب الدواجن ومسبب يغطي هذا المساق أمراض الطيور الداجنة وبالتحديد الدجاج. ستناقش معلومات مفصله عن كل مرض يص

كل مرض، طرق انتقاله، األعراض السريرية، العالمات التشريحية، العينات الواجب جمعها، الفحوصات المخبرية، العالجات، 

 المطاعيم، وطرق المقاومة والسيطرة على األمراض

 

 357ط ب  353المتطلب السابق: ط.ب  ع(0ن+1) 1الطب الباطني البيطري العام:  372 ط.ب 

يهدف مساق الطب الباطني البيطري العام الى تمكين الطلبه من مهارات الحصول على التشخيص السريري للحيوان والقطيع 

بشكل عام، كما يهدف الى فهم الحاله العامه ألجهزة الجسم المختلفه مثل األلم، االجهاد، تسمم الدم، الحمى، التسمم البكتيري، 

لجسم والكهارل، توازن االحماض والقواعد بالجسم، الحساسية، اضطرابات الشهية، الموت المفاجئ، اضطرابات سوائل ا

 قصور النمو وفقدان الوزن, كذالك اضطرابات العجز المناعي.

 

 372المتطلب المتزامن: ط.ب  ع(3ن+0) 1تاريخ الحالة المرضية والفحص السريري:  374 ط.ب 

استقبال الحاله المرضية، وفنون الحصول على السيره المرضيه للحيوانات يهدف هذا المساق إلى تعليم الطلبة على مهارات 

المستقبله في العيادة، باالضافه الى تمكين الطلبه من مهارات الفحوصات السريريه المختلفه للحيوانات المختلفه, كما يهدف هذا 

 .المساق الى التجسير المعرفي بين العلوم االساسيه والعلوم السريريه 

 

 300المتطلب السابق: ط.ب  ع(0ن+3) 3االمراض البيطريه المعديه والمشتركة:  376 ط.ب 

يغطي هذا المساق االمراض التي تسببها الفايروسات والبكتيريا والطفيايات والفطريات التي تصيب الحيوانات المختلفة كما يتم 

ويغطي هذا المساق أيضا أهم  قاية لكل مرض.التطرق الى العامل المسبب واالعراض السريرية، التشخيص، والعالج والو

 األمراض المعدية التي تصيب الحيوانات وتشكل خطورة على االنسان. 
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  352ط ب   321ط ب المتطلب السابق: ع( 3ن+0)1: 2التطبيق السريري ومفاهيم العلوم البيطرية االساسية  400ط.ب 

 376ط ب   374ط ب 

الكتشاف المعلومات الجديدة ذاتياً ؛ بناًء على حالة أو  موجه جلسات تعليمية محورها الطالب مع هيئة التدريس يوفر هذا المساق

العلوم األساسية )تغذية الحيوان ، أمراض الدم وعلم الخاليا ، الطب البيطري العام الداخلي ب و ربطهامشكلة سريرية محددة مع 

أسبوع واحد من الخبرة السريرية من خالل المشاركة في دورات سريرية و يتضمن المساق وتاريخ الحالة والفحص البدني(. 

 محددة في المستشفى البيطري التعليمي.

 

 470المتطلب السابق: ط.ب  ع(2ن+1) 2االحصاء الحيوي  البيطري:  402 ط.ب 

تاجية وأمراض الحيوانات كما يعلم يركز هذا المساق على مهارات جميع وتصنيف وتلخيص وعرض البيانات المتعلقة بإن

التطبيق العملي للتحليل االحصائي لمقارنة الوسط الحسابي والمعدل بين مجتمعين احصائيين وذلك باستخدام البرامج االحصائية 

 التحليلية وتطبيقها في الجزء العملي.

 

 471 ط.بو  321المتطلب السابق: ط.ب  ع(0ن+2) 2تغذية الحيوان السريرية:  406ط.ب 

يشمل هذا المساق مبادئ التغذية البيطرية السريرية واالمراض الناتجة بشكل مباشر او غير مباشر من التغذية. كما يركز 

 المساق على المشاكل األيضية وطرق السيطرة عليها عن طريق التغذية. باإلضافة الى تغذية الحيوانات المجهدة أو المريضة.

 

 400المتطلب السابق: ط.ب  ع(0ن+2) 2البيطرية و الطب الشرعي: علم السموم  442 ط.ب 

يتناول هذا المساق المالمح الدوائية والمرضية لألمراض التي تسببها النباتات السامة، والمواد الكيميائية والسموم ذات المنشأ 

ى ان الطالب سيتعلمون كيفية معالجة باإلضافة الالحيواني مع التركيز على المظاهر السريرية والتشخيص والوقاية والعالج. 

 مشاهد جرائم الحيوانات، وكيفية التعامل مع األدلة وتفسيرها

 

 353المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+0) 1:  1عيادة علم األمراض التشخيصية   450ط.ب  

ستخدام المصطلحات سيركز هذا المساق على كيفية إجراء التشريح المفصل للحيوانات الميتة ووصف اآلفات المرضية با

  العلمية السليمة وكيف يمكن للطالب ترجمة هذه المعلومات إلى تقرير علم األمراض العلمي الشامل

 

 450المتطلب السابق: ط ب  ع(3ن+1) 2الكيمياء السريرية البيطرية :  451 ط.ب 
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ميائية في الجسم في الحاالت المرضية، التغيرات التي تطرأ على تركيز المواد الكيفي هذا المساق سوف يتعرف الطالب على 

التعرف على الفحوصات التي تقدر كفاءة عمل الكلية، البنكرياس والكبد  طرق قياس هذه المواد في سوائل الجسم المختلفة،

 وتفسير النتائج المخبرية. التعرف على الفحوصات العملية لتقدير نسبة البروتين وتقدير نسب اإلنزيمات في الدم وفحوصات

 تقدير نسبة األمالح والمعادن في جسم الحيوانات المختلفة.

 

   362ط.ب   361  المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+0) 1وفحص االغذية ذات المنشأ الحيواني:  المسلخ 460 ط.ب 

الذبائح يدرس هذا المساق فحص االبقار واألغنام والماعز والدواجن قبل الذبح. كما يدرس هذا المساق معاينة وفحص 

 .واألعضاء الداخلية بعد الذبح، ويدرس المساق فحص الحليب ومشتقاته واالسماك وبيض المائدة

 

 

   364المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+0) 1: 1عيادة امراض الدواجن  461ط.ب  

ت التشريحية. سيتعلم الطالب وضع التشخيص التفريقي من أمراض الدواجن بناء على وجود االعراض السريرية والعالما

تنقسم قائمة التشخيص التفريقي ألسباب معدية( فيروسية، بكتيرية، طفيلية، فطرية )أو سمية أو نقص غذائي أو ألسباب إدارية. 

القيام بالتشريح المرضي والتعرف على التغيرات الحاصلة في األعضاء المصابة. وسيتعلم الطالب كيفية جمع العينات وما هي 

 القيام فيها من أجل الوصول لتشخيص سليم باإلضافة لطرق الوقاية والعالج لهذه األمراضالفحوصات الواجب 

 

 376المتطلب السابق: ط.ب  ع(2ن+0) 1:  1عيادة األمراض المعدية و صحة القطيع  470 ط.ب 

فية التعامل مع حيوانات يعتبر مساق عيادة األمراض المعدية بمثابة عيادة لألمراض المعدية الحيوانية حيث يتعلم الطلبة كي

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

 

 400المتطلب السابق: ط.ب  ع(0ن+2) 2الطب الباطني لحيوانات الغذاء:  471 ط.ب 

يغطي مساق طب حيوانات الغذاء األمراض األكثر شيوعا بين حيوانات الغذاء وتشمل: األبقار واألغنام والماعز والخنازير 

والجمال. سوف يتعلم الطالب حول المسببات، طرق التشخيص، العالج والوقاية من هذه األمراض.  ويركز هذا المساق بالطبع 

 الختالفها تشريحيا وفسيولوجيا وبالتالي اختالف النهج لتشخيص األمراض السريرية.  على االختالفات بين األنواع الحيوانية
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 470المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+1) 2الطب االنتاجي و االدارة االلكترونية للمزرعة:  473 ط.ب 

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

يتعلم الطلبة في هذا المساق أيضا كيفية دمج التكنولوجيا )الحاسوب والبرمجة( مع اإلنتاج الحيواني وحفظ والبرامج الصحية. 

 لوصول إلى المزرعة النموذجية.البيانات ل

 

 400المتطلب السابق: ط.ب  ع(0ن+2طب الحيوانات الصغيرة ) 475 ط.ب 

يهدف مساق الطب الباطني في الحيوانات الصغيرة الى تعليم الطالب لتمكينه من تشخيص وعالج األمراض الباطنية في الكالب 

 والقطط.

 

 400المتطلب السابق: ط.ب  ع(0ن+2) 2الجراحه البيطريه العامه:  481 ط.ب 

على التعقيم والتئام الجروح وأنماط  يغطي مساق جراحة بيطرية عامة، المبادى األساسيه للجراحة البيطريه الحديثة والتي تشمل

 ومواد الخياطه الجراحية والتعامل مع الحيوان المريض قبل وخالل وبعد العملية الجراحية.

 

 481المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+2)3ت الصغيره:  جراحة الحيوانا 482 ط.ب 

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

 جراحية .

 

 342المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+0) 1علم التخدير البيطري:  483 ط.ب 

يتعلق بالمستجدات في علم التخدير مع التركيز على مراقبة الحيوان تحت التخدير والتقييم اإلكلينيكي يتناول هذا المساق كل ما 

 له أثناء وبعد التخدير. ويشمل ذلك طب الطوارئ، عالج الصدمة، العالج بالسوائل والتعامل األمثل مع الحالة.

 

 

 483ط.ب  PHYS 10بق: المتطلب السا ع(2ن+0) 1التصوير التشخيصي البيطري:  486 ط.ب 

 اإلشعاع. من المحتملة بما في ذلك المخاطر، التصوير الشعاعي مبادئ تفاصيل التصوير التشخيصي البيطري، يغطي مساق

 أخرى مثل أساليب جنبا إلى جنب مع الكبيرة والصغيرة الحيوانات المستخدمة في الشعاعي تقنيات التصوير وسوف تناقش
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التفسير الصحيح  تركز على وبطبيعة الحال سوفالرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي. و، الصوتيةبالموجات فوق  التصوير
 الصوتية. الموجات فوق وصورصور األشعة ل

 

 400المتطلب السابق: ط.ب  ع(0ن+3) 3علم التناسل والوالده البيطريه لحيوانات المزرعة:  491 ط.ب 

األمراض من الجهاز التناسلي لإلناث في حيوانات المزرعة. وتنقسم هذه الدورة  هذا المساق يغطي علم وظائف األعضاء وعلم

إلى قسمين رئيسيين: يتناول الجزء األول من جوانب أمراض الحوامل، ورصد الخصوبة، وفي الجزء الثاني دورةالحمل العادية 

 وغير العادية، والوالدة وسيتم تغطية فترة ما بعد الوالدة.

 

 491المتطلب السابق: ط.ب  ع(0ن+2) 2لتناسل والوالده البيطريه للحيوانات الصغيرة: علم ا 492 ط.ب 

هذا المساق يغطي علم وظائف األعضاء وعلم األمراض من الجهاز التناسلي لإلناث في الكالب والقطط. وتنقسم هذه الدورة 

الخصوبة، وفي الجزء الثاني دورةالحمل العادية إلى قسمين رئيسيين: يتناول الجزء األول من جوانب أمراض الحوامل، ورصد 

 وغير العادية، والوالدة وسيتم تغطية فترة ما بعد الوالدة

 

 

 495ط.ب  491المتطلب المتزامن: ط.ب  ع(3ن+0) 1: 1تقنيات التشخيص في  التكاثر الحيواني  493 ط.ب 

ألمراض التناسل وتقنيات التشخيص البيطرية المستخدمة في هذه الدورة العملية، سيقوم الطالب استكشاف الممارسة السريرية 

 في الحيوانات المجترة. 

 

 493المتطلب المتزامن: ط.ب  ع(0ن+2) 2علم التناسل والوالده البيطريه في الخيول:  494 ط.ب 

ورة إلى قسمين هذا المساق يعنى بعلم وظائف األعضاء وعلم األمراض من الجهاز التناسلي الناث الخيول. وتنقسم هذه الد

رئيسيين: يتناول الجزء األول من جوانب أمراض التناسل، ورصد الخصوبة ومخططات السيطرة، في الجزء الثاني، والحمل 

 الطبيعي وغير الطبيعي، والوالدة وسيتم تغطية امراض ما بعد الوالدة.

 

 

 494ط   492المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+0) 1: 2تقنيات التشخيص في  التكاثر الحيواني  496 ط.ب 

في هذه الدورة العملية، سيقوم الطالب استكشاف الممارسة السريرية ألمراض التناسل وتقنيات التشخيص البيطرية المستخدمة 

 . والحيوانات المنزلية في الخيول
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 563ط ب   101السابق: ط ب المتطلب  ع(0ن+1)1أدارة الخدمات البيطرية واالقتصاد و  االتصال الوظيفي   502ط.ب 

ادارة التطبيقات البيطريه واالقتصادية واالتصال الوظيفي يتلقى الطلبة مهارات االتصال االساسية والمهرات االقتصادية 

 االساسية الشخصية والتجاريه اضافة الى االمور القضائيه في التطبيقات البيطريه 

 563ط ب   101المتطلب السابق: ط ب  .ب ط 504 ع(0ن+1) 1اخالقيات انظمة الطب البيطري: 

االنظمة واخالقيات الطب البيطري يقدم الكورس مقدمة في اخالقيات مهنة الطب البطري واالنظمة المحلية والدولية ذات 

يطريه العالقة ب حركة الحيوان والتجارة واالنتاج والتأكيد يصوره خاصة على العالقات الوظيفية واالخالقيه ضمن العائله الب

 والمجتمع

 

 451المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+0) I :1 عيادة علم االمراض السريرية البيطرية  550 ط.ب 

المساق مقدمه للتعرف على القيمة التشخيصية لمختلف الفحوصات المخبرية واستعمالها في عالج الحيوانات يعتبر هذا 

 المريضة

 

 450المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+0) 1:   2عيادة علم األمراض التشخيصية  551 ط.ب 

يركز هذا المساق على كيفية التعامل مع الحيوان الميتة وكيفية أخذ عينات األنسجة الممثلة للوصول إلى سبب موت الحيوان او 

 سبب االفة المرضية

 

 551المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+0) 1: 3عيادة علم األمراض التشخيصية  552 ط.ب 

يقوم الطالب بإجراء عملية التشريح المرضي للحيوانات النافقة تحت إشراف مهني حثيث في المركز الصحي البيطري. ويتوقع 

من الطالب من خالل العمل في مجموعات طالبية ان يقوم بوصف اآلفات المرضية، وبجمع العينات الضرورية للفحص 

 ان يقوم الطالب بالتعرف على النتائج النسيجية المرضية حتى يصل الى تشخيص دقيق لآلفة المرضية.المخبري، وكذلك يتوقع 

 

 

 550المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+0) II :1 عيادة علم االمراض السريرية البيطرية  553 ط.ب 

على العينات الخاصة بعلم الخاليا  يركز هذا المساق على تفسير البيانات المخبرية في سياق الحالة السريرية مع التركيز

 المأخوذة من مختلف اعضاء الجسم.
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 553المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+0) III :1 عيادة علم االمراض السريرية البيطرية  554 ط.ب 

 يركز هذا المساق على تفسير البيانات المخبرية في سياق الحالة السريرية ودمج وتجميع المعلومات من جميع المصادر

 )أمراض الدم، وعلم الخاليا، كيمياء( للحصول على تشخيص للمرض

 

 461المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+0) 1:  2 عيادة امراض الدواجن 561 ط.ب 

يتدرب الطلبة على طرق جمع العينات والفحوصات للوصول الى تشخيص امراض الدواجن وطرق العالج والسيطرة على هذه 

 االمراض. 

 

 561المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+0) 1:  3 عيادة امراض الدواجن 562 ط.ب 

يغطي هذا المساق المهارات المتعلقة بتشخيص وعالج امراض الدواجن في المركز الصحي البيطري او من خالل الخدمات 

 الميدانية

 

 470ط.ب  402المتطلب السابق: ط.ب  ع(0ن+3) 3علم األوبئة وصحة القطيع البيطرية:  563 ط.ب 

يغطي هذا المساق مبادئ علم االوبئة البيطرية وأنواع الدراسات الوبائية كما يعلم طرق الوقاية من االمراض الحيوانية المعدية 

 وعالقتها بصحة البيئة واالنسان.

 

 473ط ب  471المتطلب السابق: ط.ب  ع(2ن+0) 1: 1طب الحيوانات الكبيره عيادة  570 ط.ب 

,إلى تزويد الطالب بمبادئ طب الحيوانات الكبيرة بما في ذلك الحصول على 1" عيادة الطب الباطنية 580يهدف مساق "ط.ب 

والمعرفة لمختلف اإلجراءات التشخيصية والعالجية للحيوانات المريضة كامل, تاريخ طبي غير منحاز، وأداء فحص سريري 

الطالب مع الحيوانات، يقوموا بحضور ندوات يومية ولهم وقت إضافي للدراسة المقدمة إلى العيادة التدريسية. سوف يعمل 

 الفردية.

 

 570ط.ب  486المتطلب السابق: ط.ب  ع(0ن+2) 2طب الخيول:  571ط.ب 

شامالً وافياً لتغطية أسباب ووبائية أمراضية وطرق تشخيص وعالج والسيطرة على أمراض طب الخيول  يعتبر مساق   

المعدية والمنتشرة في المنطقة. تقسم هذه األمراض حسب الجهاز األساسي المعطل في كل مرض. وهذه تشمل الخيول غير 

 .على أمراض الجهاز التنفسي والقلب، والجهاز العصبي والهضمي والعضلي والبولي والجلد
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 475المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+0) 1: 1طب الحيوانات الصغيره  عيادة 572 ط.ب 

مستوى أعلى لتشخيص وعالج الحيوانات األليفة )الكالب والقطط( مع مجمع المشاكل الطبية والطالب تتاح له الفرصة يوفر 

 لصقل وإتقان المهارات السريرية الروتنية.

 

 570المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+0) 1: 2طب الحيوانات الكبيره عيادة  573 ط.ب 

هذه العيادة لتزويد طلب السنة األخيرة بالخبرة العملية في حقل الحيوانات الكبيرة.  مساق عيادة طب الحيوانات الكبيرة، صممت

يعمل الطالب في هذا المساق جنبا إلى جنب مع عضو هيئة التدريس المختص والطاقم الطبي المساند للتعامل مع الحاالت التي 

معالجة وتشخيص والسيطرة على الحاالت  تتقدم إلى المركز الصحي البيطري. يغطي هذا المساق سبب ووبائية وطرق

المتواجدة في المركز. يتوقع في هذا المساق أن يقوم الطالب بالتعامل مع وفحص وعالج الحاالت تحت أشراف الدكتور 

 األخصائي المشرف

 

 574المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+0) 1: 1عيادة األمراض المعدية و صحة القطيع  574 ط.ب 

ف يتعرض الطالب للمشاكل القطيع وإدارة القطيع والمشاكل المتعلقة باألمراض المعدية. سيقوم الطالب في هذه الدورة سو

 بالتعرف على طرق جمع البيانات والعينات وتحليلها، والتحليل االحصائي المنطقي.

 

 572المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+0) 1: 2طب الحيوانات الصغيره  عيادة 575 ط.ب 

أعلى لتشخيص وعالج الحيوانات األليفة )الكالب والقطط( مع مجمع المشاكل الطبية. والطالب تتاح له الفرصة يوفر مستوى 

 لصقل وإتقان المهارات السريرية الروتنية.

 

 

 

 573المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+0) 1: 3طب الحيوانات الكبيره  عيادة 576 ط.ب 

الصغيرة على تدريب الطالب على المهارات العملية الالزمة لتمكينه من إجراء يهدف مساق عيادة طب وجراحة الحيوانات 

 الفحوصات والعالج الالزم للحيوانات الصغيرة بناًء على المشكلة المعروضة.

 

 400ط ب  372المتطلب السابق: ط ب  ع(0ن+1)online( 1( الخنزير أنتاجية و امراض 577 ط.ب 
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الطالب من خالل الكورس المعلومات االساسية في ادارة المزارع ورعاية الخنازير والرعاية طب وانتاج الخنازير يتلقى 

 المتعلقة باالمراض والرفق ب الحيوان

 

 575المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+0) 1: 3طب الحيوانات الصغيرة عيادة  578 ط.ب 

مع مجمع المشاكل الطبية. والطالب تتاح له الفرصة يوفر مستوى أعلى لتشخيص وعالج الحيوانات األليفة )الكالب والقطط( 

 لصقل وإتقان المهارات السريرية الروتنية.

 

 400المتطلب السابق: ط.ب  ع(0ن+1)online( 1(    579طب الحيوانات المائية والبرية   ط.ب 

االخرى لتشمل اساسيات الرعايه يهدف الكورس الى اعطاء مقدمة في المبادء االساسيه لطب االسماك والحيوانات المائية 

وطرق التداول العام والسريري. يشتمل الكورس ليظا تشخيص ومعاملة ومعالجة الحيوانات البرية الشملة للحيوانات المختبريه 

 العامة

 

 481المتطلب السابق: ط.ب  ع(2ن+0) 1: 1جراحة الحيوانات الكبيره  عيادة 580 ط.ب 

الطلبة على المبادئ األساسية للجراحة مع التركيز على تقنيات التعقيم والتقنيات الجراحية وهذا المساق يهدف الى تعريف 

 البسيطة.

 

 580المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+0) 1: 2جراحة الحيوانات الكبيره  عيادة 581 ط.ب 

لصقل وإتقان المهارات يغطي تفاصيل التشخيص والعالج الجراحي للحيوانات الغذائية والخيول. وتتاح للطالب الفرصة 

 السريرية.

 

 580المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+0) 1: 3جراحة الحيوانات الكبيرة  عيادة 582 ط.ب 

يغطي تفاصيل اعلى للتشخيص والعالج الجراحي للحيوانات الغذائية والخيول. وتتاح للطالب الفرصة لصقل وإتقان المهارات 

 السريرية.

 

   580المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+2)3  :  الكبيرةجراحة الحيوانات  583 ط.ب 
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   (الطب والجراحة البيطريةخطة البكالوريوس في 

 

بما في ذلك الحيوانات  الكبيرةسوف يتعلم الطالب في هذا المساق مختلف األمراض الجراحية التي تؤثر على الحيوانات 

 للعمليات،والتحظير  العالج،وخيارات  التشخيص،في  المتبعةالمساق دراسة مختلف الطرق  ويتضمنوالخيول واإلبل.  المجترة

 الجراحية.بالعمليات  المتعلقة الصحيةبعد العمليات والمشاكل  الالزمةوالعالجات 

 

 482المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+0) 1: 1جراحة الحيوانات الصغيره  عيادة 585 ط.ب 

والطالب تتاح له يوفر مستوى أعلى لتشخيص وعالج الحيوانات األليفة )الكالب والقطط( مع مجمع المشاكل الجراحية. 

 الفرصة لصقل وإتقان المهارات السريرية الروتنية.

 

 485المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+0) 1: 2جراحة الحيوانات الصغيره  عيادة 587 ط.ب 

يوفر مستوى أعلى لتشخيص وعالج الحيوانات األليفة )الكالب والقطط( مع مجمع المشاكل الجراحية. والطالب تتاح له 

 ل وإتقان المهارات السريرية الروتنية.الفرصة لصق

 

 585المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+0) 1: 3جراحة الحيوانات الصغيره  عيادة 588 ط.ب 

يوفر مستوى أعلى لتشخيص وعالج الحيوانات األليفة )الكالب والقطط( مع مجمع المشاكل الجراحية. والطالب تتاح له 

 الروتنية. الفرصة لصقل وإتقان المهارات السريرية

 

 496المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+0) 1: 1عيادة التناسليات والوالدة البيطرية  590 ط.ب 

يتدرب الطلبة في عيادة التناسليات والوالدة البيطرية على للحاالت التي تعرض في المركز الصحي البيطري حيث يتعرف 

 الطلبة خاللها على طرق تشخيص ومعالجة مشاكل الجهاز التناسلي السريرية مثل العقم والتوليد. 

 

 590تطلب السابق: ط.ب الم ع(3ن+0) 1 :2التناسليات والوالده البيطريه عيادة  591ط.ب 

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

 على معالجة وتصحيح المشاكل السريرية مثل العقم والتوليد للحاالت التي المركز الصحي البيطري.

 

 591المتطلب السابق: ط.ب  ع(3ن+0) 1 :3والوالدة البيطرية التناسليات عيادة  592ط.ب 
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   (الطب والجراحة البيطريةخطة البكالوريوس في 

 

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

 .على معالجة وتصحيح المشاكل السريرية مثل العقم والتوليد للحاالت التي المركز الصحي البيطري

 

 502المتطلب السابق: ط ب  ع(0ن+1) 1ندوة الحالة المرضية:  594ط.ب 

يقدم الطالب وصفا شامال لحاله مرضيه محدده باالتفاق مع واشراف أحد االساتذه السريرين, بحيث يقدم الطالب تعريفا علميا 

وصفا كامال ومفصال للفحوص السريريه واضحا للمشكله  شامال تاريخ الحاله وسبب الشكوى التي احضرت بسببها للعياده, ثم 

والمخبريه التي أجريت للحيوان وما هي العينات التي ارسلت للمختبر وطرق الحصول عليها ونتائج هذه الفحوص, ثم مناقشه 

 كل النتائج المتحصل عليها سريريا ومخبريا, ومن ثم اعداد قائمة التشخيص المقارن وألية االحصول للتشخيص النهائي للحاله

 المرضيه ثم وصف البروتوكول العالجي والنصائح المقدمه لصاحب الحيوان من أجل نتائج مرضيه.

 

 

 

 


