
 أوال : درجت الماجستير في العلوم الطبيت البيطريت 
 (12مادة )

  -يشترط في قيد الطالب لدرجت الماجستير في العلوم الطبيت البيطريت  :
أى يكْى حاصال ػلىٔ رجةىح بكثكىاكْجيْي اىع بكؼلىْم بكاثبىح بكثبا يىح هىي احىآ بكماهؼىاخ بكو ى يح أّ  -أ

كِا هي هؼِا ػلوع أخ  هؼت ف تَ هي بكماهؼح ّذكك تتقىاي  ػىام ةبىا ّيقىاي   حكرحاصال ػلٔ رجةح  هؼا
 . ةبا ةاب َ اع هارج بكتخ ص )ػلٔ بألقل(

 ةاب   بكؼلبا اع أحا ا ّع بكتخ ص تتقاي  ػام ةبا ّيقاي  ةبا اخأّ أى يكْى حاصالَ ػلٔ رتلْم بكاجبس  -ب
تلْم بكتع سثق أى رجسِا ّبكتع ال يقل سىاػايِا اع هارج بكتخ ص )ػلٔ بألقل( ػلٔ أى يكْى هي هْبر بكا

 . ساػاخ ًظ يح ّػولبح أسثْػبا   3بكاجبسبح ػي 

يمْز بكقبا كواةستب  بكؼلْم بكاثبح بكثبا يىح )بألساسىبح ( اىع هىْبر بكت ى يج ّبألةٌىح ّبكِسىتْكْةبا  أوالً: -ج
ّبكفاجهانْكْةبىىىا ْةبىىىا بينلبٌبكبىىىح ّبكثااْك ّبكفسىىىبْكْةبا ّبككبوبىىىاو بكخبْيىىىح ّبكثااْكْةبىىىا )بكتم يثبىىىح ( 

كوىىي يكىىْى حاصىىال ػلىىٔ رجةىىح  ّبكاىىة بك ىى ػٔ ّبكسىىوْم  ّبكافبلبىىاخ ّبكثكت يْكْةبىىا ّبكفب ّكْةبىىا
تكاكْجيْي بكاة ّبكم بحح هي احآ بكماهؼاخ بكو  يح أّ ػلٔ رجةح هؼاركح كِا هي هؼِا ػلوع أخى  

 هؼت ف تَ هي بكماهؼح .

 ّبكفاجهانْكْةبىاّبكفسىبْكْةبا بككبوبىاو بكخبْيىح  بكؼلىْم بكاثبىح بكثبا يىح اىٔ كواةسىتب يمْز بكقبا  ثانياً :
 هىي نلبىاخ ػلىٔ رجةىح بكثكىاكْجيْيّبألًسمح ّبكخاليا ّبكثكت يْكْةبا ّبكفب ّكْةبا كلاىالب بكخاصىلبي 

خ أخى ٓ ةاهؼا كِا هي هؼاركحأّ ػلٔ رجةح  ةوِْجيح ه   بكؼ تبح بك باكح هي ةاهؼاخّنلباخ بكؼلْم 
خاجج ةوِْجيح ه   بكؼ تبح تخبث يكْى ُذٍ بكوْبر بكوسملح تِا بكاجةح هْةْرج هي ضوي بكوْبر بكتىٔ 
سثق ّأى رجسِا بكااكة ّتخبث يتااتق ػار ساػايِا ّهٌِمبح بكاجبسح بكتىٔ رجسىِا هىغ سىاػاخ بكاجبسىح  

ؼام ّيقاي  بكوارج نوا ُىْ هؼوىْ  كِذٍ بكوْبر تاككلبح هغ ه بػاج أى يٌاثق ًفس بك  ّط هي حبث بكتقاي  بك
 0( أ21تِا  أ بكوارج )

قسىن ّيقى ج هملىس بك ت حىحاع هْضىْع يق تؼول جساكحتؼا ًماحَ اع بكوق جبخ بكاجبسبح   بكااكة أى يقْم -ر

 ّبكوٌاق ىح كمٌىح بكخكىن هملس بككلبح. ّتؼا بالًتِىاو هىي جسىاكتَ اىٔ بكوىاج بكقاًًْبىح يؼى ل بك سىاكح ػلىٔ 
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