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 جامعة الزقازيـق 

 كلية الطب البيطري كلية الطب البيطري 
 

 البيطريةالعلوم الطبية بكالوريوس درجة الالئحة الداخلية للحصول على 
 )طب الدواجن(

 املقدمة:
 : الكلية رؤية  -ا 

 واالجتاهات احلديثة ىف جمال صناعة الدواجن. مواكبة التطورات العلمية  .1
 ة واألمهية االقتصادية ألمراض الدواجن.مواكبة التغريات املستمرة ىف املسببات املرضي .2
 الوفاء مبتطلبات سوق العمل اجلديدة واملتغرية ىف جمال صناعة الدواجن. .3
 النهوض ابلثروة الداجنة وزايدة الدخل القومي. .4
 محاية اجملتمع من األمراض املنقولة من الدواجن إىل اإلنسان واحلفاظ على سالمة البيئة. .5

 : الكلية رسالة  –ب 
الزقازيق          البيطري  ومتشيا مع رسالة  يف إطار رسالة جامعة  تلتزم  كلية الطب    قادرين على اإلسهام يف  خرجيني  إبعداد  والىت 

الداجىن و  ، فإن هذا الربانمج يهدف إىل إعداد كوادر خاصة  البيئةتنمية اجملتمع واحلفاظ على   كافة جماالت اإلنتاج احليواين و 
يني قادرة على أن ختدم ىف كافة اجملاالت ذات الصلة برتبية ورعاية الدواجن. وكذلك تشخيص وعالج  متميزة من األطباء البيطر 

األمراض الىت تصيبها والوقاية منها.  كما يهدف إىل محاية اجملتمع من أى خطر يهدده من تلك األمراض. هذا مع التأكيد على 
 ة قدراته بشكل دائم. قدرة اخلريج على التعلم الذاتى املستمر والتطوير وتنمي

 ( أهداف الربانمج:  1مادة )
 يهدف هذا الربانمج إىل حتقيق األغراض التالية: 

 والنظم العاملية. توافق مع  االجتاهات احلديثةمبا يبناء نظام تعليمي متطور  .أ
كددددوادر متخصصددددة مددددن األطبدددداء البيطددددريني ىف جمددددال طددددب الدددددواجن وتطددددوير قدددددرا م علددددى اسددددتخدام وسددددائل إعددددداد   .ب

 دد  : التكنولوجيا احلديثة وأتهيلهم مبا يتالئم مع احتياجات سوق العمل احمللية واإلقليمية  ىف اجملاالت اآلتية
 رعاية وتربية الدواجن . -1
 مجاعات( ابستخدام التقنيات احلديثة. –وعالج أمراض الدواجن والوقاية منها )أفراد تشخيص  -2
 ستحضرات البيطرية ىف جمال الدواجن.إعداد وتصنيع ومراقبة اللقاحات واألمصال وامل -3
 استخدام األشعة واملناظري واملوجات فوق الصوتية لتشخيص أمراض الدواجن. -4
 استخدام تكنولوجيا التلقيح االصطناعى ىف جمال الدواجن. -5
 الرقابة الصحية على جمازر ومصانع جتهيز حلوم ومنتجات الدواجن. -6
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 املزارع واجملازر. استخدام التكنولوجيا ىف عملية تدوير خملفات -7

 استخدام التقنيات احلديثة ىف التشخيص املعملى جلميع أمراض الدواجن. -8

 التعامل اجليد مع أوبئة الطيور واحلجر البيطري والتصدي للكوارث ىف جمال الدواجن. -9

 دراسة اجلوانب االقتصادية ودراسات اجلدوى ملشاريع الدواجن. -10

 ستحضرات الالزمة للتشخيص والعالج.الدعاية والتسويق ملنتجات الدواجن وامل -11

 تصنيع األعالف وحتليلها والرقابة الصحية على جود ا. -12

 حتنيط الدواجن لألغراض التعليمية وأغراض أخرى. -13

 اإلملام بكافة جوانب الرقابة الصحية على حلوم الدواجن ومنتجا ا. -14

( البيطر  :(2مادة  الطب  كلية  مجلس  طلب  على  بناء  الزقازيق  جامعة  فى  تمنح  البكالوريوس  درجة  ي 

 الدواجن(. العلوم الطبية البيطرية )طب 

  -: القيد ىف الربانمجشروط ( : 3مادة )

ممددن ت تددوزيعهم عددن طريددق مكتددب مددا يعاد ددا  شددعبة علددوم أو  العامددة على شددهادة الثانويددةيسمح ابلقيد للطالب احلاصلني  -1
للقواعددد والشددروىت الددىت يضددعها اجمللددج األعلددى للجامعددات  مددن كليددات أخددرى طبقددا الددذين ت نقددل قيدددهم التنسدديق أو مددن 

 سنواي.
يضع جملج الكلية قواعد عامة للقبول حبيث تكون رغبة الطالب ومبدأ تكافؤ الفرص هى األساس ىف قبددول طددالب بنظددام  -2

 الدراسة ىف هذا الربانمج.
 .يقبل الطالب الوافدين بنفج الشروىت العامة لقبو م ىف مجهورية مصر العربية -3
العلددوم  الزراعددة و جيددوز جمللددج الكليددة بعددد موافقددة جملددج اجلامعددة قبددول طددالب حاصددلني علددى درجددة البكددالوريوس مددن كليددات -4

)ختصص بيولوجي( والتمريض والصيدلة وفق الضوابط الىت حيددها جملج الكلية. وحتتسب للطالب املقررات الىت درسها للحصول 
 عد الىت حتددها الكلية.على الدرجة اجلامعية األوىل وفقا للقوا

 
 : متطلبات احلصول على درجة البكالوريوس( 4مادة )

 فى العلوم الطبية البيطرية )طب الدواجن( اآلتي:البكالوريوس درجة يتطلب الحصول على  
سااااعة معت ااادل ل تطلباااا   11سااااعة معت ااادل وتدااا   عااادد  176أن يجتاااال الطالاااب عدجاااا  عااادد  -أ 

 20ساعة معت دل ل تطلبا  التخصص وعدد   91ل تطلبا  الكلية وعدد  ساعة معت دل  54الجامعة وعدد  
 ساعة معت دل ل قررا  التخصص االختيارية.
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 ساعة معت دل للتدريبا  االكليديكية. 45أن يجتال الطالب عدجا  عدد  -ب
 أو ما يقاعلها من الدهادا   ICDLأن يجتال الطالب عدجا  الرخصة الدولية لقيادل الحاسب اآللى   –جا 

 اآلخرى.
 

 : نظام الدراسة ( :  5)  مادة

العام الدراسي إىل فصلني دراسيني مدة كل فصل دراسي قسم وي الساعات املعتمدة ابللغة اإلجنليزية وبنظام الدراسة ابلربانمج  .1
 مخسة عشر أسبوعا دراسياّ.

عددن سدداعتني أسددبوعيا  لعمليددا ال يقدد الساعة املعتمدة هي وحدة قياس دراسية تعادل ساعة دراسية أسبوعيه نظريه أو درسددا  .2
 و تدرس على مدار فصل دراسي واحد

 الفصل الصيفى بصفة اختيارية(. –الفصل الثاىن  –السنة األكادميية إىل ثالث فصول دراسية )الفصل األول  تقسم .3
قررة ويعترب الفصددل يتم التقدم ألى مرحلة خالل أسبوعني قبل بدء أى فصل دراسى بعد استيفاء شروىت القيد ودفع الرسوم امل .4

 الصيفى اختيارى للطالب.
مدة الدراسة مخسة سنوات والطالب الذى يدرس مقررات ىف فصول صيفية ميكنه إهناء املتطلبات قبل ذلك بفصل واحد على  .5

 األكثر.
سدداعة  12سدداعة وحبددد أدىن  22ميكددن للطالددب التسددجيل ىف الفصددل األول أو الثدداىن ىف مقددررات تصددل سدداعا ا املعتمدددة إىل  .6

 ساعات. 6معتمدة وميكن للطالب التسجيل ىف الفصل الصيفى ىف مقررات ال تزيد ساعا ا املعتمدة عن 
سدداعة معتمددددة( بعددد امتحدداانت الفصددل الدراسدددى  45سدداعة تدددريب عملددى ) 450يددؤدى الطددالب تدددريبا إكلينيكيددا مبعددددل  .7

 الثاىن للمستوى الثالث والرابع واخلامج.
 -ادميى :( اإلرشاد االك6مادة )

، ميكن أن يستمر مرشدا أكادمييا من أعضاء هيئة التدريج  عند االلتحاق ابلدراسة  لكل جمموعة من الطالب  الكليةحتدد  .1
 الدراسة.معهم حىت هناية 

يلتددزم املرشدددد األكدددادميي مبهدددام الرعايدددة واالرشددداد العلمدددى ويكدددون مسدددئوالي عدددن الطالدددب ىف الشدددئون العلميدددة كمدددا يسددداعده ىف  .2
املقررات الىت يسجل فيها وكذلك حتديددد عدددد السدداعات الددىت يسددجلها وفقددا لظروفدده وقدراتدده واسددتعداداته ابإلضددافة   اختيار

 إىل مساعدته ىف حل املشكالت وتذليل الصعوابت الىت تعرتضه أثناء الدراسة.
 ل فيها بناء على رغبته.يعترب رأي املرشد األكادميي استشاراي والطالب هو املسئول عن املقررات الىت يقوم ابلتسجي .3
تقوم جلنة تسيري الربانمج ابلكلية مبتابعة الطالب دورايي من خالل التنسيق مع املرشد األكادميي، ويعطى كل طالب بيااني حبالته  .4

 الدراسية إذا ظهر تدىن مستواه، ويعتمد جملج الكلية مستوايت املتابعة، ويضع الضوابط الىت ميكن من خال ا متابعة وحتسني
 حالة الطالب.

 -التسجيل:شروط ( 7مادة )
سدداعة معتمدددة وحبيددث  12سدداعة معتمدددة وحددد أدىن  22وحبددد أقصددى كددل فصددل دراسددي بتسددجيل املقددررات لطالددب يتقدددم ال .1

يستوىف شروىت التسددجيل ىف كددل مقددرر وبعددد استشددارة املرشددد األكددادميي وىف املواعيددد احملددددة بتوقيتددات التسددجيل وقواعددده الددىت 
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لكليدددة سددددنواي وتنشدددر ىف دليدددل الطالددددب وجيدددوز جمللدددج الكليددددة الرتخددديص بتجددداوز احلددددد األقصدددى للسددداعات املعتمدددددة تصددددرها ا
 للتسجيل لدواعى خترج الطالب. وال يعترب التسجيل هنائيا إال بعد دفع رسوم اخلدمة التعليمية املقررة لكل فصل دراسى.

املقددررات الدراسددية هنائيددا إال ىف حالددة تددوافر مكددان لدده ودفددع رسددوم الطالب املتأخر عن مواعيد التسجيل ال يعد تسجيله ىف  .2
 اخلدمة التعليمية املقررة.

ال جيوز للطالب التسجيل ىف مقرر له متطلبات قبل استيفاء شروىت النجدداىف ىف متطلبددات هددذا املقددرر، كمددا جيددوز جمللددج الكليددة  .3
 املوافقة على دراسة بعض املقررات ابلتوازى وذلك لزوم التخرج.

بعددد امتحدداانت الفصددل الدراسددى الثدداىن للمسددتوى الثالددث والرابددع واخلددامج  اإلكلينيكددىيتقدددم الطالددب للتسددجيل ىف التدددريب  .4
 . املرشد األكادميي وال يعترب التسجيل هنائيا إال بعد دفع رسوم اخلدمة التعليمية املقررة لكل تدريب حتت إشراف و 

 االنسحاب: احلذف واإلضافة و ( 8مادة )
استكمال اجراءات التسجيل أن حيذف أو يضيف إىل ساعاته املعتمدة مقرراي أو أكثددر علددى أن يكددون ذلددك للطالب بعد   حيق .1

خددالل أسددبوعني بعددد بدايددة الفصددل الدراسددى مددع مراعدداة احلددد األدىن واألقصددى للعددبء الدراسددي لكددل فصددل  وال يسددرى ذلددك 
 على الفصل الصيفى 

خالل مثانية أسابيع على األكثر مددن بدايددة الدراسددة ابلفصددلني أألول والثدداىن وأربعددة كثر االنسحاب من مقرر او أحيق للطالب  .2
احلالدددة ال يعتددرب الطالدددب راسددبا يف املقدددررات الددد   هددذهىف أسددابيع علدددى األكثددر ىف الفصدددل الصدديفى وال تدددرد لدده الرسدددوم املقدددررة، و 

 ها و حيتسب له تقدير منسحب فقط.فيانسحب 

تقدددير راسددب  لددهيف مقرر أو أكثر بعد الفرتة احملددة لذلك دون عذر يقبلدده جملددج الكليددة حيتسددب  يف حالة انسحاب الطالب .3
 وال ترد له الرسوم املقررة. يف املقررات ال  انسحب منها

الطالددب الددذى يرغددب ىف االنسددحاب مددن فصددل دراسددي لظددروف املددرض أو بعددذر تقبلدده الكليددة، عليدده التقدددم بطلددب إىل عميددد  .4
علددى موافقددة جملددج الكليدددة علددى االنسددحاب ويقددوم ابعددادة املقددررات الدددىت سددجل فيهددا ىف فصددل دراسددى الحدددق  الكليددة وحيصددل

 "دراسة وامتحان" بعد دفع رسوم اخلدمة التعليمية املقررة وال حتتسب رسوب.
 عليمية املقررة.حيق للطالب إعادة التسجيل ىف أى مقرر رسب فيه ويعيد املقرر دراسة وامتحاان بعد دفع رسوم اخلدمة الت .5

 االنقطاع عن الدراسة: (:9مادة )
يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة إذا لم يسجل فصل دراسى أو انسحب من جميع مقررات الفصل   -1

 الدراسى بدون عذر مقبول. 

لطالددب جيوز للطالب االنقطاع عن الدراسة بعذر مقبول فصلني متتدداليني أو ثالثددة فصددول غددري متتاليددة حبددد أقصددى. ويفصددل ا -2
 إذا انقطع عن الدراسة لفرتة أطول دون عذر يقبله جملج الكلية.

 جيوز للطالب أن يتقدم بطلب إليقاف القيد ابلكلية حسب الشروىت والضوابط الىت تضعها اجلامعة. -3
 الدراسية: للمقرراتالنظام الكودى ( : 10مادة )

ثددالث مكون مددن وعدد الذى يتبعه املقرر للقسم   دىيرمز لكل مقرر بكود للتسجيل ويتكون كود أى مقرر من الرمز الكو  -1
 كاآلتى :أرقام تفصيلهم  

 رقم المئات يمثل المستوى الدراسى أو صفر إذا كان المقرر اختياري.  -أ

 رقم اآلحاد والعشرات يستخدم لتمييز املقررات الدراسية. -ب
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 يوضحه اجلدول التاىل: الىت تقوم ابلتدريج الكود الرمزى لألقسام العلمية  -2
 االقسام  الرمز 
 التشريح واألجنة   ت ش أ 
 األنسجة واخلالاي   أ ن خ 

 الفسيولوجيا   ف س ى 
 الكيمياء احليوية   ك ى ىف

 األمراض املشرتكة   م م  أ 
 الفارماكولوجيا   ر ا ف 

 الطب الشرعى والسموم   ىت ش س 
 البكرتيولوجيا والفطرايت واملناعة   ب ف م
 الفريولوجيا   ف ى ر 
 الباثولوجيا  ب ا ث 
 الباثولوجيا اإلكلينيكية   ب إ ك
 الطفيليات  ىت ف ى 

 م ر أ
 : ويشمل  مراقبة األغذية 

 صحة اللحوم  -أ                            
 صحة األلبان -ب                            

 اجلراحة والتخدير واألشعة   ج ت أ
 التوليد والتناسل والتلقيح اإل صطناعى   ت ت ت 

 ث ىف  ت

 :ويشمل تنمية الثروة احليوانية  
 الرتبية واإلنتاج احليواىن   -أ   
 االقتصاد البيطرى وإدارة املزارع -ب   
 اإلحصاء احليوى -ج   
 الوراثة البيطرية وا ندسة الوراثية   -د   

 التغذية والتغذية اإلكلينيكية   ت ت ك 

 ص ع  ب
 : ويشملالصحة العامة البيطرية 

 احليوان والدواجن والبيئة صحة  -أ   
 سلوكيات ورعاية احليوان والدواجن-ب   

 الطيور واألرانب طب  ىت ىت أ 
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 (: املقررات الدراسية : 11مادة )
تبدددني اجلدددداول التاليدددة قدددوائم املقدددررات الدراسدددية املختلفدددة موضدددحا فيهدددا عددددد السددداعات املعتمددددة لكدددل مقدددرر ومدددا يناظرهدددا مدددن  -1

  دراسة النظرية والعملية وكذلك املقررات املتطلب دراستها قبل دراسة كل مقرر.الساعات الفعلية من ال
 :متطلبات اجلامعةكأوال : مقررات إجبارية تدرس جلميع الطالب  

 الرقم الكودى متطلبات التسجيل  الساعات الدراسية  الساعات املعتمدة 
 املقرر 

 نظرى عملى
 واملصطلحاتاللغة االجنليزية  م . ج  – 101 - 2 - 2
 حقوق اإلنسان م . ج – 102 - 2 - 2
 أخالقيات وآداب املهنة م . ج – 501 - 2 - 2
 دارة املخاطر واألزماتإ م . ج – 301 - 2 - 2
 دراسات اجلدوى والتسويق ت ث ىف – 302 ت ث ىف – 107 2 2 3
 اإلمجاىل  10 2 11

 م . ج  : متطلبات جامعه 
 لكلية موزعة على األقسام العلميةلمتطلبات كجلميع الطالب   اثنيا : مقررات إجبارية تدرس

 الرقم الكودى متطلبات التسجيل  الساعات الدراسية  الساعات املعتمدة 
 املقرر 

 نظرى عملى
 هستولوجيا عام أ ن خ – 103 - 2 2 3
 تشريح وأجنة عام ت ش أ -104 - 2 2 3
 أساسيات الوراثة ت ث ىف -105 - 2 2 3
 أساسيات الكيمياء احليوية ك ى ىف -106 - 2 2 3
 االحصاء احليوي وتطبيقاته ت ث ىف -107 - 2 2 3
 فسيولوجيا عام ف س ى -201 - 2 2 3
 أساسيات التغذية ت ت ك -202 - 2 2 3
 ابثولوجيا عام ث 1ب   -303 أ ن خ -103 2 2 3
 بكرتيولوجيا وفطرايت ومناعة عام  ب ف م -304 - 2 2 3
 فريولوجيا عام ف ى ر-305 - 2 2 3
 طفيليات عام ىت ف ى -306 - 2 2 3
 فارماكولوجيا عام ف ا ر -307 - 2 2 3
 كلينيكية عامإابثولوجيا  ك إب   -401 - 2 2 3
 السموم والسموم االكلينيكية  ىت ش س -402 ب ا ث  -308 2 2 3
 الطب الشرعى واالجراءات البيطرية ىت ش س -403 ب ا ث  -308 2 2 3
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 وابئيات  ص ع ب -404 ت ث ىف-107 2 2 3
 الصحة البيئية والتلوث ص ع ب-502 ص ع ب-411 2 2 3
 جراحة عامة ج ت أ -503 ب ا ث  -303 2 2 3
 االمجاىل  36 36 54

 ملتطلبات التخصص موزعة  على األقسام العلمية:: مقررات إجبارية اثلثا
 املقرر  الرقم الكودى جيل متطلبات التس الساعات الدراسية  الساعات املعتمدة 

 نظرى عملى
 هستولوجيا الدواجن أ ن خ -108 أ ن خ – 103 2 2 3
 تشريح الدواجن ت ش أ -109 ت ش أ -104 2 2 3
 الوراثة واألمراض الوراثية الدواجن ت ث ىف -110 ت ث ىف -105 2 2 3
 الكيمياء احليوية للدواجن ك ى ىف -111 ك ى ىف -106 2 2 3
 رعاية الدواجن ص ع ب -203 - 2 2 3
 تربية الدواجن ت ث ىف -204 ت ث ىف  -110 2 2 3
 اقتصاد وادارة املزارع ت ث ىف -205 ت ث ىف  -107 2 2 3
 فسيولوجيا الدواجن ف س ى -206 ف س ى  -201 2 2 3
 سلوكيات الدواجن ص ع ب -207 ص ع ب -203 2 2 3
 إنتاج الدواجن ت ث ىف -208 ت ث ىف  -204 2 2 3
 تغذية الدواجن ت ت ك -209 ت ت ك  -202 2 2 3
 ابثولوجيا الدواجن ب ا ث -308 ب ا ث  – 303 2 2 3
 بكرتيولوجيا وفطرايت ومناعة خاص ب ف م -309 ب ف م -304 2 2 3
 فريولوجيا خاص ف ى ر -310 ف ى ر  -305 2 2 3
 طفيليات خاص ىت ف ى -311 ىت ف ى  -306 2 2 3
 فارماكولوجيا عالجية ف ا ر -312 ف ا ر -307 2 2 3
 الرقابة الصحية على البيض م ر أ – 405 ب ف م -309 1 2 2
 تناسليات الدواجن ت ت ت -406 ف س ى  -201 2 2 3
 أمراض النقص الغذائي للدواجن ىت ىت أ – 407 ت ت ك  -209 2 2 3
 الباثولوجيا االكلينيكية للدواجن ب إ ك -408 ب إ ك -401 2 2 3
 تكنولوجيا البيض م ر أ – 409 م ر أ – 405 1 2 2
 تلقيح اصطناعى ت ت ت -410 ت ت ت  -406 1 2 2
 د ب ف م  304 2 2 3

 د ىت ف ى  306
 الصحة واألمن احليوى ملزارع الدواجن ص ع ب -411

 أمراض الدواجن البكتريية والفطرية ىت ىت أ -504 ب ف م – 309 2 2 3
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 الدواجن الفريوسية أمراض ىت ىت أ – 505 ف ى ر  – 310 2 2 3
 أمراض الدواجن الطفيلية ىت ىت أ – 506 ىت ف ى  – 311 1 2 2
 الرقابة الصحية على حلوم الدواجن م ر أ -507 ب ا ث  -308 2 2 3
 لقاحات الدواجن  ىت ىت أ -508 ف ى ر  -310 1 2 2
 ب ف م 309 2 2 3

 ف ى ر  310
 األمراض املشرتكة أ م م -509

 تكنولوجيا حلوم الدواجن م ر أ -510 م ر أ -507 2 2 3
 ب ف م 309 2 2 3

 ف ى ر  310
 التشخيص املعملى ألمراض الدواجن ىت ىت أ -511

 خملفات الدواجن م ر أ -512 ص ع ب -502 2 2 3
 االمجاىل  59 64 91

   
 الرقم الكودى متطلبات التسجيل  الساعات الدراسية  الساعات املعتمدة 

 املقرر 
 نظرى عملى

 التدريب اإلكلينيكي     
 املستوى الثالث            ت د إ -313 -- -- 150 15
 املستوى الرابع            ت د إ -412 -- -- 150 15
 املستوى اخلامج             ت د إ -513 -- -- 150 15
 االمجاىل  -- 450 45

 مية:اختيارية ملتطلبات التخصص موزعة  على األقسام العل: مقررات اثلثا
 الساعات الدراسية  الساعات املعتمدة 

 املقرر  الرقم الكودى
 نظرى عملى

 التحنيط والبلستكة ت ش أ 001 1 2 2
 الرتكيب النسيجى للطيور الربية أ ن خ 002 1 2 2
 األيض الغذائى للدواجن ك ي ىف  003 1 2 2
 الثروة الداجنة ىف الوطن العرىب ت ث ىف 004 2 - 2
 فسيولوجيا الطيور الربية س ىف  005 1 2 2
 التحسني الوراثى للدواجن ت ث ىف 006 1 2 2
 التغذية االكلينيكية للدواجن ت ت ك 007 1 2 2
 جتهيزات املزارع ص ع ب 008 1 2 2
 الطيور الربيه ابثولوجيا  ب ا ث 009 1 2 2
 البيولوجيا اجلزيئية للبكرتاي ب ف م 010 1 2 2
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 كنولوجيا تشخيص الفريوساتبيوت ف ى ر 011 1 2 2
 تسويق وإعالم دوائى ف ا  ر  012 1 2 2
 دراسات خاصة ىف السموم والطب الشرعى ىت ش س 013 1 2 2
 صحة املفرخات  ص ع ب  014 1 2 2
 التشخيص اخللوى إلمراض  الدواجن  ب أ ك 015 1 2 2
 طيور الزينة  ص ع ب 016 1 2 2
 ية املشرتكةاألمراض املهن أ م م 017 1 2 2
 أمراض الطيور الربية واملهاجرة ىت ىت أ 018 1 2 2
 الشئون الصحية ملصانع حلوم الدواجن م ر أ 019 1 2 2
 جراحة الدواجن ج ت أ 020 1 2 2

 
جيوز جمللس الكلية بناء على اقرتاح جمالس األقسام املختصة، تعديل متطلبات التسجيل واحملتوى العلمى ألى مقرر من   -2
 قررات الدراسية.امل
 تبني اجلداول اآلتية توزيع املقررات على املستوايت والفصول الدراسية املختلفة. -3
 
 املستوى األول )الفصل الدراسى األول( 

النهاية   
العظمى  
 للدرجة 

زمن االمتحان  
التحريرى 
 ابلساعة 

متطلبات  
 التسجيل

عدد 
الساعات 
 املعتمدة 

 اسم املقرر  الرقم الكودى

 اللغة االجنليزية واملصطلحات م . ج – 101 2 - 2 50
 *حقوق اإلنسان  ددد م . ج 102 2 - 2 50
 هستولوجيا عام أ ن خ -103 3 - 2 100
 تشريح وأجنة عام ت ش أ  -104 3 - 2 100
 أساسيات الوراثة ت ث ىف -105 3 - 2 100
 أساسيات الكيمياء احليوية ك ى ىف -106 3 - 2 100
 إختيارى**مقرر   2 - 2 50

 جمموعة الساعات املعتمدة أسبوعيا ىف الفصل الدراسى 18 
 *  التدخل ىف حساب املعدل الرتاكمى للطالب   .

 
 

 املستوى األول )الفصل الدراسى الثاين(
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النهاية  
العظمى  
 للدرجة 

زمن االمتحان  
التحريرى 
 ابلساعة 

عدد  متطلبات التسجيل 
الساعات 
 املعتمدة 

 ملقرر اسم ا الرقم الكودى

 االحصاء احليوي وتطبيقاته ت ث ىف -107 3 - 2 100
 هستولوجيا الدواجن أ ن خ -108 3 أن خ  -103 2 100
 تشريح الدواجن  ت ش أ -109 3 ت ش أ  -104 2 100
 الوراثة واألمراض الوراثية للدواجن ت ث ىف -110 3 ت ث ىف  -105 2 100
 وية للدواجنالكيمياء احلي ك ى ىف -111 3 ك ى ىف -106 2 100
 مقرر اختياري **  2 - 2 50

 جمموع الساعات املعتمدة اسبوعيا ىف الفصل الدراسى 17 
 

 )جدول املقررات االختيارية( 4 - 1 ** املقررات االختيارية للمستوى األول من
 

 املستوى الثاىن )الفصل الدراسى األول(
 

النهاية  
العظمى  
 للدرجة 

زمن االمتحان  
التحريرى 

 ة ابلساع

عدد  متطلبات التسجيل 
الساعات 
 املعتمدة 

 اسم املقرر  الرقم الكودى

 فسيولوجيا عام ف س ى  -201 3 - 2 100
 أساسيات التغذية ت ت ك -202 3 - 2 100
 رعاية الدواجن ص ع ب -203 3 - 2 100
 تربية الدواجن ت ث ىف -204 3 ت ث ىف  -110 2 100
 وادارة مزارع  اقتصاد ت ث ىف -205 3 ت ث ىف  -107 2 100
 مقرر اختيارى *  2 - 2 50

 جمموع الساعات املعتمدة أسبوعيا ىف الفصل الدراسى 17 
 
 
 
 
 

 املستوى الثاىن )الفصل الدراسى الثاىن(
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النهاية  
العظمى  
 للدرجة 

زمن االمتحان  
التحريرى 
 ابلساعة 

عدد  متطلبات التسجيل 
الساعات 
 املعتمدة 

 اسم املقرر  الرقم الكودى

 فسيولوجيا الدواجن ف س ى -206 3 ف س ى  -201 2 100
 سلوكيات الدواجن  ص ع ب -207 3 ص ع ب -203 2 100
 إنتاج الدواجن ت ث ىف -208 3 ت ث ىف  -204 2 100
 تغذية الدواجن ت ت ك -209 3 ت ت ك  -202 2 100
 مقرر اختيارى *  2 - 2 50

 راسىجمموع الساعات املعتمدة اسبوعيا ىف الفصل الد 14 
 

 )جدول املقررات االختيارية(.  8 - 5* املقررات االختيارية للمستوى الثاىن من 
 

 املستوى الثالث )الفصل الدراسى األول(
النهاية  
العظمى  
 للدرجة 

زمن االمتحان  
التحريرى 
 ابلساعة 

عدد  متطلبات التسجيل 
الساعات 
 املعتمدة 

 اسم املقرر  الرقم الكودى

 ارة املخاطر واألزماتإد م . ج -301 2 - 2 50
 ابثولوجيا عام ب ا ث -303 3 أ ن خ -103 2 100
 بكرتيولوجيا وفطرايت ومناعة عام ب ف م -304 3 - 2 100
 فريولوجيا عام ف ى ر -305 3 - 2 100
 طفيليات عام ىت ف ى -306 3 - 2 100
 فارماكولوجيا عام ف ا ر -307 3 - 2 100
 مقرر اختيارى *  2 - 2 50

 جمموع الساعات املعتمدة اسبوعيا ىف الفصل الدراسى  19 
 
 
 
 
 

 املستوى الثالث )الفصل الدراسى الثاىن(
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النهاية  
العظمى  
 للدرجة 

زمن االمتحان  
التحريرى 
 ابلساعة 

عدد  متطلبات التسجيل 
الساعات 
 املعتمدة 

 اسم املقرر  الرقم الكودى

 لتسويقدراسات اجلدوى وا ت ث ىف -302 3 ت ث ىف  -107 2 100
 ابثولوجيا الدواجن ب ا ث -308 3 ب ا ث  -303 2 100
 بكرتيولوجيا وفطرايت ومناعة خاص ب ف م -309 3 ب ف م -304 2 100
 فريولوجيا خاص ف ى ر -310 3 ف ى ر  -305 2 100
 طفيليات خاص ىت ف ى -311 3 ىت ف ى  -306 2 100
 فارماكولوجيا عالجية ف ا ر -312 3 ف ا ر -307 2 100
 مقرر اختيارى*  2 - 2 50

 جمموع الساعات املعتمدة اسبوعيا ىف الفصل الدراسى 20 
 التدريب اإلكلينيكي  ** ت د إ-313 15 - - 100

 
 )جدول املقررات االختيارية(. 12-9* املقررات االختيارية للمستوى الثالث من 

 الفارماكولوجيا.  –الطفيليات  –الفريولوجيا  –ايت واملناعة البكرتيولوجيا والفطر  -** يقوم ابلتدريب أقسام: الباثولوجيا
 

 املستوى الرابع )الفصل الدراسى األول(
 

النهاية  
العظمى  
 للدرجة 

زمن االمتحان  
التحريرى 
 ابلساعة 

عدد  متطلبات التسجيل 
الساعات 
 املعتمدة 

 اسم املقرر  الرقم الكودى

 ابثولوجيا إكلينيكية عام ب إ ك -401 3 - 2 100
 السموم والسموم اكلينيكية ىت ش س -402 3 ب ا ث  -308 2 100
 الرقابة الصحية على البيض م ر أ -405 2 ب ف م -309 2 50
 تناسليات الدواجن  ت ت ت -406 3 ف س ى  -201 2 100
 أمراض النقص الغذائى للدواجن ىت ىت أ -407 3 ت ت ك  -209 2 100
 مقرر اختيارى *  2 - 2 50

 لساعات املعتمدة أسبوعيا ىف الفصل الدراسىجمموع ا 16 
 

 املستوى الرابع )الفصل الدراسى الثاىن(
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النهاية  
العظمى  
 للدرجة 

زمن االمتحان  
التحريرى 
 ابلساعة 

عدد  متطلبات التسجيل 
الساعات 
 املعتمدة 

 اسم املقرر  الرقم الكودى

 الطب الشرعى واإلجراءات البيطرية ىت ش س-403 3 ب ا ث -308 2 100
 وابئيات  ص ع ب –404 3 ت ث ىف-107 2 100
 الباثولوجيا االكلينيكية للدواجن ب إ ك-408 3 ب إ ك-401 2 100
 تكنولوجيا البيض م ر أ -409 2 م ر أ -405 2 50
 تلقيح اصطناعى ت ت ت -410 2 ت ت ت -406 2 50
 ب ف م – 304 2 100

 ىت ف ى  –306
 الدواجن الصحة واألمن احليوي ملزارع ص ع ب-411 3

 مقرر اختيارى *  2 - 2 50
 جمموع الساعات املعتمدة اسبوعيا ىف الفصل الدراسى 18 

 التدريب االكلينيكي ** ت د إ -412 15 - - 100
 )جدول املقررات االختيارية(.  16 – 13* املقررات االختيارية للمستوى الرابع من 

قسددم  –الباثولوجيددا االكلينيكيددة  -طددب الطيددور واألرانددب  –ة األلبددان(  **يقددوم ابلتدددريب أقسددام: مراقبددة األغذيددة )ختصددص صددح
 الصحة العامة البيطرية )ختصص صحة احليوان والدواجن والبيئة(. –التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعى 

 
 املستوى اخلامس )الفصل الدراسى األول(

النهاية  
العظمى  
 للدرجة 

زمن االمتحان  
التحريرى 
 ابلساعة 

عدد  بات التسجيل متطل
الساعات 
 املعتمدة 

 اسم املقرر  الرقم الكودى

 الصحة البيئية والتلوث ص ع ب -502 3 ص ع ب -411 2 100
 جراحة عامة ج ت أ – 503 3 ب ا ث  -303 2 100
 أمراض الدواجن البكتريية والفطرية ىت ىت أ -504 3 ب ف م-309 2 100
 واجن الفريوسيةأمراض الد ىت ىت أ -505 3 ف ى ر  -310 2 100
 أمراض الدواجن الطفيلية ىت ىت أ -506 2 ىت ف ى  -311 2 50
 الرقابة الصحية على حلوم الدواجن  م ر أ -507 3 ب ا ث  -308 2 100
 مقرر اختيارى * - 2 - 2 50

 جمموع الساعات املعتمدة أسبوعيا ىف الفصل الدراسى 19 
 

 املستوى اخلامس )الفصل الدراسى الثاىن(
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اية  النه
العظمى  
 للدرجة 

زمن االمتحان  
التحريرى 
 ابلساعة 

عدد  متطلبات التسجيل 
الساعات 
 املعتمدة 

 اسم املقرر  الرقم الكودى

 أخالقيات وآداب املهنة م . ج -501 2 - 2 50
 لقاحات الدواجن  ىت ىت أ -508 2 ف ى ر  -310 2 50
 ب ف م  309 2 100

 ف ى ر  310
 األمراض املشرتكة أ م م -509 3

 تكنولوجيا حلوم الدواجن  م ر أ -510 3 ص ع ب – 502 2 100
 ب ف م 309 2 100

 ف ى ر  310
 التشخيص املعملى ألمراض الدواجن ىت ىت أ -511 3

 خملفات الدواجن م ر أ – 512 3 ص ع ب – 502 2 100
 مقرر اختيارى *  2 - 2 50

 جمموع الساعات املعتمدة أسبوعيا ىف الفصل الدراسى 18 
 التدريب االكلينيكي** ت د إ-513 15 - - 100

 )جدول املقررات االختيارية(.  20 – 17* املقررات االختيارية للمستوى اخلامج من 
 –اجلراحدددة والتخددددير واألشدددعة –طدددب الطيدددور واألراندددب   –**يقدددوم ابلتددددريب أقسدددام: مراقبدددة األغذيدددة )ختصدددص صدددحة اللحدددوم( 

 احليوان والدواجن والبيئة(.الصحة العامة البيطرية )ختصص صحة 
 ( نظام االمتحاانت: 12مادة )

 % من الدرجة الدهائية.50الحد األدنى للدجا  فى ج يع ال قررا  الدراسية  -1
 توليع الدهاية العظ ى ل ج وع درجا  ك  مقرر على الدحو التالي :   -2

% 10صااا  الدراساااى   % لإلمتحاااان التحرياارى فاااى نهايااة ال 50:  التاااى عهااا دروس ع لياااة ال قااررا  أ ا 
 % لإلمتحانا  الد وية والع لية فى نهاية ال ص  الدراسى.40أع ال السدة و

% لإلمتحاااان التحريااارى فاااى نهاياااة 80% أع اااال سااادة و20ال قاااررا  التاااى لااايس عهاااا دروس ع لياااة: ب ا 
 ال ص  الدراسى.

تجااول  نساابة  % فاى الاادروس الع لياة والدظرياة و  ا75العاد أن يحرار الطالاب عدساابة ال تقا  عان  -3
ل جلاس الكلياة درمانان مان دخاول  يحا  فاى أداد ال قاررا  –% دون عذر مقباول 25غياب الطالب عن  

االمتحااان الدهااائى لل قاارر ويحتسااب لاان تقاادير  درمااان . امااا ب ا تقاادم الطالااب يعااذر يقبلاان مجلااس الكليااة 
 يحتسب لن تقدير  عذر  فى ال قرر الذى قدم عدن العذر.

عااذر يقبلاان مجلااس الكليااة عااان عاادم درااور االمتحااان الدهااائى ألى مقاارر خااا ل ب ا تقاادم الطالااب ي -4
ياومين ماان اجاارات االمتحااان يحتسااب لاان تقاادير  عااذر  فاى أااذا ال قاارر يداار  أال يكااون قااد تاا  درماناان ماان 
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دخول االمتحانا  الدهائية. وفى أذه الحالة يتا  للطالب أدات االمتحان الدهائى فى أول فص  دراسى يت  
 ض ال ادل. و  ا ل  يتقدم الطالب لإلمتحان لإلك ال يعتبر تقديره فى االمتحان الدهائى راسب.فين عر 

(  فااا ا لاا  2يدااذر الطالااب أكادي يااا ب ا ولاا  معدلاان التراك ااى فااى أى فصاا  دراسااى بلااى أقاا  ماان ) -5
ياة ماد  يستطع رفع معدلن التراك ى فاى ال صا  الدراساى الىاانى يوجان لان بناذار ياانى. ويجاول ل جلاس الكل

 الطالب فرلة استىدائية لرفع معدلن التراك ى يعذر مقبول.
مدل اإلمتحان التحريرى والدهاية العظ ى للدرجة لج يع ال قررا  األساسية واالختيارية طبقا للجداول  -6

 (.11يال ادل )
 

 :التقييم ( نظام 13مادة )
قدداىت والددذى حيدددد طبقددا للجدددول التدداىل ابلنسددبة جلميددع يكون نظام التقييم على أساس التقدير ىف كل مقرر دراسى بنظام الن -1

 املقررات:

 النسبة املئوية  النقاط التقدير 

 % فأكثر95من  A 4 ممتاز
 %95%  وأقل من 90من  A - 3.7 ممتاز

 %90% وأقل من 85من  B+ 3.3 جيد جدا 
 %85% وأقل من 80من  B 3 جيد جدا 
 %80% وأقل من 75من  B - 2.7 جيد  
 %75% وأقل من 70من  C + 2.3 جيد  
 %70% وأقل من 65من  C 2 مقبول
 %65% وأقل من 60من  C - 1.7 مقبول
 %60% وأقل من 55من  D+ 1.3 مقبول
 %55% وأقل من 50من  D 1 مقبول
 %50أقل من  )صفر(  F 0 راسب

% من  30اال إذا حصل على    ( وال يكون الطالب انجحا فىاملقررD% )تقدير  50احلد األدىن للنجاىف ىف أى مقرر هو   -2
 درجة االمتحان التحريرى للمقرر.

 يتم حساب املعدل الرتاكمى للطالب بعد جناحه ىف جممل متطلبات التخرج على النحو التايل: -3
املقرر لتحصل على  -أ املعتمدة  ذا  الساعات  يتم ضرب قيمة تقدير كل مقرر دراسى )النقاىت املوضحة ىف اجلدول( ىف عدد 

 خلاصة بكل مقرر دراسى. عدد النقاىت ا
 يتم مجع نقاىت كل املقررات الدراسية الىت درسها الطالب. -ب
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للحصول على املعدل الرتاكمى يتم قسمة جمموع النقاىت لكل املقررات الدراسية الىت درسها الطالب على إمجاىل الساعات    -جد 
 املعتمدة  ذه املقررات. 

هائى ممتاز أو جيد جدا على أال يقل تقديره العام ىف أى مستوى دراسى عن الب مرتبة الشرف إذا كان تقديرة النمينح الط -4
 .  إمتحان تقدم له وأى مستوى دراسى جيد جدا . ويشرتىت حلصول الطالب على مرتبة الشرف أال يكون قد رسب ىف أى

 ( على األقل.2ال حيصل الطالب على درجة البكالوريوس اال إذا حقق معدل تراكمى قدره ) -5
 ( الرسوب واالعادة والفصل:41مادة )

% مددن درجددة 30% أو إذا حصددل علددى أقددل مددن 50يعد الطالب راسبا إذا حصل ىف جمموع درجددات املقددرر علددى أقددل مددن  -1
 االمتحان التحريرى للمقرر أو مل حيضر االمتحان التحريرى حلرمانه من الدخول أو مل حيضر االمتحان ومل تقبل الكلية عذره.

قرر اجبارى فعليه إعددادة دراسددته واالمتحددان فيدده مددرة أخددرى بعددد دفددع رسددوم اخلدمددة التعليميددة املقددررة، إذا رسب الطالب ىف م -2
فإذا جنح ىف املقددرر بعددد إعددادة دراسددته حتسددب لدده الدددرجات الددىت حصددل عليهددا حبددد أقصددى السددقف األعلددى لنقدداىت املقبددول وحيسددب 

 معدله الرتاكمى على هذا األساس.
ختيدددارى إبمكاندددده إعدددادة دراسدددته واالمتحدددان فيددده مددددرة أخدددرى أو دراسدددة مقدددرر اختيدددارى بددددديل إذا رسدددب الطالدددب ىف مقدددرر ا -3

واالمتحددان فيدده بعددد دفددع رسددوم اخلدمددة التعليميددة املقددررة، وىف احلددالتني وبعددد جناحدده ىف هددذا املقددرر االختيددارى أو البددديل حتسددب لدده 
 لنقاىت املقبول.الدرجات الىت حصل عليها ىف هذا املقرر حبد أقصى السقف األعلى 

( علدددى األقدددل يسدددمح لددده ابعدددادة عددددد مدددن املقدددررات االختياريدددة حبيدددث 2الطالدددب الدددذى مل حيقدددق معددددال تراكميدددا يصدددل إىل ) -4
 يستطيع بواستطها رفع معدله الرتاكمى إىل املستوى الذى يسمح له ابلتخرج.

 يفصل الطالب ىف احلاالت اآلتية: -5
 دون عذر يقبله جملج الكلية. متفرقة لني متتاليني أو ثالثة فصول إذا انقطع عن الدراسة ألكثر من فصأ دد  
إعددادة قيددده علددى أال  جمللددج الكليددة  جيددوزو فصددول متتاليددة  سددتة إذا حصل الطالددب علددى معدددل تراكمددى ألقددل مددن )واحددد( ىف ب دد  

فصددول أو للحصددول  السددتة طلوبددة ىف تزيد عدد الساعات املعتمدة الىت حتسب له عند إعادة القيد عددن ثلثددى السدداعات املعتمدددة امل
 على الدرجة.

 ( التدريب اإلكلينيكي:15مادة )
 

يؤدى الطالب التدريب االكلينيكي ابملعامل وعلى أعمال الرقابة الصحية على حلوم ومنتجات الدواجن وكذا التدريب على  -1
 قلية األخرى.أعمال جمازر الدواجن والصحة العامة البيطرية واملزارع الداجنة والتطبيقات احل 

 حيدد حمتوى وأماكن التدريب مبعرفة جملج الكلية بعد أخذ  رأى جمالج األقسام املختصة. -2
 يقوم أعضاء هيئة التدريج ومعاونيهم املعنيني ابالشراف على التدريب. -3
 حتدد طريقة التقييم ألداء الطالب بقرار من جملج الكلية بعد أخذ رأى جمالج األقسام املختصة. -4

 

 تطبق أحكام قانون تنظيم اجلامعات والئحته التنفيذية فيما مل يرد فيه نص ىف هذه الالئحة.( 16مادة )
 

يضع جملس الكلية الضوابط للطالب الذين يرغبون ىف عدم استكمال الربانمج والرجوع إىل الدراسة ابلربانمج    (17مادة )
 العام للكلية.
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 ( رسوم الدراسة:18مادة )
 .  ة التعليمية املقررة لكل ساعة معتمدة، مبعرفة اجلامعة بناء على اقرتاىف جملج الكلية سنواييتم حتديد رسوم اخلدم -1
 .  يوقع الطالب على تعهد اباللتزام بدفع رسوم اخلدمة التعليمية الىت تقرتحها الكلية وتوافق عليها اجلامعة  -2
الددىت يسددجل  املعتمدددة  التعليميددة بعدددد السدداعاتحتصل رسوم اخلدمة التعليمية كل فصل دراسى، وتقدر قيمة رسددوم اخلدمددة  -3

 .  ( دد الفصل الصيفى  الفصل الثاىن –فيها الطالب كل فصل دراسى )الفصل األول 

حتصل رسوم اخلدمة التعليميددة للتدددريب االكلينيكددي علددى أسدداس عدددد السدداعات املعتمدددة لكددل تدددريب طبقددا جلددداول توزيددع  -4
 ( من هذه الالئحة.11لفة ابملادة )املقررات الدراسية ابملستوايت املخت

حيدددد جملددج الكليددة طريقددة سددداد املصددروفات الدراسددية ابلددربانمج، أمددا ابلنسددبة للطددالب الوافدددين فيسدددد املبلدد  ابلعملددة احلددرة  -5
  ؤالء الطالب. ابجلامعه وفقا ملا هو متبع 

 
 

Course contents 

 

Course name: English and terminology  

Code number: 101 

Prerequisite courses:  - 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                        - 

Comprehension passages; Terminology (Vet. Medicine Terminology, 

Suffixes and Prefixes and other Scientific formations, Scientific 

abbreviations). 

 

المعتمدة  الساعات   
 المحاضرات النظرية   الدروس العملية

          2                  -  

 اسم املقرر: حقوق اإلنسان 
102الرقم الكودي:   

-متطلبات المقرر:   

–التعريف يقانون دقوق اإلنسان وندأتن وتطوره   مصادر قانون دقوق اإلنسان     – أنواع دقوق اإلنسان    
–والقيود ال  روضة عليها  –  د اية دقوق اإلنسان وسائ  يعض التطبيقا  الع لية لحقوق اإلنسان.    
Course name: General histology 

Code number: 103 

Prerequisite courses:  -- 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  
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Cytology; Epithelial tissue, Connective tissue; Cartellage and bone; 

Muscular tissue; Blood and bone marrow; Nervous tissue; Lymphatic 

tissue and immunity. 

Course name: General Anatomy & Embriology 

Code number: 104 

Prerequisite courses: - 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Introduction and general terms; Osteology; Myology; Arthology; 

Angiology; Lymphatic system; Nervous system; General embryology. 

Course name: Principles of Genetics 

Code number: 105 

Prerequisite courses: - 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Introduction; Mendelian genetics; Extensions of Mendelism; The 

chromosomal basis of Mendelism; Variation in chromosomal number and 

structure; Linkage; Crossing over and chromosome mapping in 

eukaryotes; Advanced linkage analysis; DNA and molecular structure of 

chromosomes, DNA and chromosome replication; Transcription and RNA 

processing. 

Course name: Basic biochemistry 

Code number: 106 

Prerequisite courses: - 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Cell biochemistry; Carbohydrates; Proteins; Lipids; Nucleic acids, 

Vitamins; Pigments; Hormones; Enzymes. 

Course name: Biostatistics & its applications 

Code number: 107 

Prerequisite courses: - 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Description of the data; Measures of central tendency; Measures of 

dispersion; Binomial distribution; Normal distribution (Z-test); Testing 

hypothesis (T-self pairing); Testing hypothesis (Independent T-test); Chi 

square test; An introduction in experimental design; Analysis of variance; 

Simple correlation & simple regression; application of statistical packages. 
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Course name: Histology of poultry  

Code number: 108 

Prerequisite courses:  103 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Respiratory system; Urinary system; Male and female reproductive 

system; Digestive system; Endocrine system; Cardiovascular system; 

Nervous system and sense organs; Skin. 

Course name: Anatomy of poultry 

Code number: 109 

Prerequisite courses:  104 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Osteology; Arthrology; Myology; Respiratory system; Digestive system; 

Nervous system; Urogenital system; Cardiovascular system. 

Course name: Poultry genetics & genetic 

diseases 

Code number: 110 

Prerequisite courses: 105 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Introduction; Translation and the genetic code; Mutation, recombination 

and DNA repair; Regulation of gene expression; Recombinant DNA 

molecules; Recovering cloned sequences from library; Analysis of cloned 

sequences; DNA finger prints; Genome projects; Evolution and Genetic 

variation; genetic diseases of poultry.  

Course name: Biochemistry of poultry 

Code number: 111 

Prerequisite courses: 106 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Chemistry of digestion and absorption; Metabolism; Chemistry of crop 

milk; Essential chemical factors (vitamins, mineral salts, hormones and 

feed additives) for poultry; Poultry secretion and excretion.  
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Course name: General physiology 

Code number: 201 

Prerequisite courses: - 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Cell physiology; Membrane properties; Nerve and muscle; Central nervous 

system; Autonomic nervous system; Blood; Cardiovascular system; 

Respiratory system. 

 

Course name: Basic nutrition  

Code number: 202 

Prerequisite courses: - 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Introduction; Gastrointestinal tract and nutrition; Nutrient function; 

Proteins; Carbohydrates, Lipids; Mineral elements; Vitamins; Water; 

Non-nutritive feed additives and growth stimulators. 

 

Course name: Poultry management 

Code number: 203 

Prerequisite courses: - 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Avian management (fowl, duck, geese, turkey, pigeon, ostrich and quail): 

Egg storage and incubation; Management of broilers, broiler breeders and 

layers; Signs of health; Vices; Housing; Fowl welfare 

Rabbit management: Breed of rabbit; Housing; Management of newly 

born and breeders; Signs of health, vices; Rabbit welfare. 

 

Course name: Poultry breeding 

Code number: 204 

Prerequisite courses: 110 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Factors altering gene and genotypic frequency; Inheritance of qualitative 

and quantitative traits; Genetic variation of economic traits; System of 
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mating; Inbreeding and line breeding; Outbreeding system; Crossbreeding 

programs and hybrid vigor. 

 

Course name: Veterinary economics and farm 

management 

Code number: 205 

Prerequisite courses: 107 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Introduction; Economic problems; Economic factors; Demand; Supply; 

Elasticity; Costs; Production function, Economic efficiency; Veterinary 

economics; Managements. 

 

Course name: Physiology of poultry  

Code number: 206 

Prerequisite courses: 201 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Digestion; Reproduction; Endocrine glands; Hematology; Respiration. 

 

Course name: Poultry behaviour 

Code number: 207 

Prerequisite courses: 203 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Behaviour of fowl, duck, geese, turkey, pigeon, quail, ostrich and rabbit 

(Ingestive, Body care, Agonistic, Territorial, Social, Sexual, Exploratory, 

Kinetic and Allelomimetic). 

 

Course name: Poultry production 

Code number: 208 

Prerequisite courses: 204 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Introduction; Poultry house and environment; Keeping the quality of 

hatching eggs; Fertility; Operating the hatchery; Artificial incubation; 

Hatchability; Brooding management; Management of growing laying 

pullet; Management of broilers and layers; Quality of table eggs. 
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Course name: Poultry nutrition 

Code number: 209 

Prerequisite courses: 202 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Nutrient requirements for avian species; Composition of feed stuffs used in 

poultry diet; Nutrient requirements of eggs and meat; General principles 

of rabbit nutrition. 

 

 الساعات المعتمدة 
 المحاضرات النظرية   الدروس العملية

          2                  -  

 اسم املقرر: إدارة املخاطر واألزمات 
301الرقم الكودي:   

-متطلبات المقرر:   

 
أسس    –أنواع المخاطر واألزمات    –ة واألسس النظرية إلدارة المخاطر واألزمات  المفاهيم العام       

تكوين فريق إدارة المخاطر    –إستراتيجيات مواجهة المخاطر واألزمات    –التعامل مع المخاطر واألزمات 
  تطبيقات  –مراحل إدارة المخاطر واألزمات وإجراءات الوقاية منها    –واألزمات واعداده ومراحل عمله  

 إدارة المخاطر واألزمات فى مجال الطب البيطري. 
 
Course name: Feasibility studies and marketing 

Code number: 302 

Prerequisite courses: 107 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Introduction; Principles of feasibility studies; Feasibility study of poultry 

projects, rabbit projects and egg projects; Marketing; Types of marketing; 

Marketing efficiency.  

 

Course name: General pathology 

Code number: 303 

Prerequisite courses: 103 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Disturbances in metabolism; Disturbances in circulation; Inflammation; 

Necrosis and gangrene; Disturbances in cell growth and Neoplasms. 
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Course name: General bacteriology, Mycology 

and Immunology 

Code number: 304 

Prerequisite courses: - 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Bacterial morphology and bacterial growth; Bacterial physiology; 

Bacterial mutation and metabolic products; Pathogenicity and virulence; 

Infection and antichemotherapeutics; Fungi structure growth, 

reproduction and identification; Antifungal drugs; Immune system 

structure; Immunoglobulins; Antigens; Immunity theories.  

 

Course name: General virology 

Code number: 305 

Prerequisite courses: - 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Nature, structure, biology, morphology and ecology of viruses; Physical 

and chemical properties of viruses; Classification of viruses affecting 

poultry; Molecular study of viral-host cell interaction; Tropism; 

Pathogenesis and mechanisms of viral replication; Specific and non-specific 

immune defense host mechanisms (humoral and/or cellular) to the virus; 

Viral immunopathogenesis; Defense to viral infection; Viral vaccinology. 

 

Course name: General parasitology 

Code number: 306 

Prerequisite courses: - 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Introduction; General characters of helminthes, arthropods and protozoa 

of birds and rabbits; Clinical parasitology. 



92 

 

 

Course name: General pharmacology 

Code number: 307 

Prerequisite courses: - 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Pharmaco-kinetic of drugs; Pharmacodynamic of drugs; Drug-drug 

interactions; Drug residues; systemic pharmacology. 

 

Course name: Avian pathology   

Code number: 308 

Prerequisite courses: 303 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Pathology of digestive system; Pathology of respiratory system; Pathology 

of reproductive and urinary systems; Pathology of bacterial, viral, parasitic 

and mycotic diseases. 

 

Course name: Special bacteriology, Mycology 

and Immunology 

Code number: 309 

Prerequisite courses: 304 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Gram positive cocci; Gram positive bacilli; Gram positive coccobacilli; 

Gram negative coccobacilli; Gram negative cocci; Gram negative bacilli; 

Special bacteria; Yeasts; Moulds; Dimorphic fungi; Hypersensitivity; Cell 

mediated immunity; Tumor immunology; Vaccination; Vaccines.  

 

Course name: Special virology 

Code number: 310 

Prerequisite courses: 305 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Viral groups including families and selected viruses of significant 

importance to poultry and their public health significance among human 

population covering taxonomy, antigenicity, epidemiology, diagnosis and 

control.  
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Course name: Special parasitology 

Code number: 311 

Prerequisite courses: 306 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Helminthology (nematodes, trematodes and cestodes); Arthropods and 

Potozoology of poultry (Morphology, life cycle and pathogenesis). 

Course name: Pharmacotherapeutics 

Code number: 312 

Prerequisite courses: 307 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Antibiotics; Antiviral; Antibacterial; Anthelmintics; Anticoccidial; 

Antimycotics; Antiseptics and disinfectants. 

Course name: General clinical pathology 

Code number: 401 

Prerequisite courses: - 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Clinical hematology; Bone marrow examination; Evaluation of 

coagulation; Clinical biochemistry; Fluid and acid base balance 

examination; Organs function examination. 

Course name: Toxicology and clinical 

toxicology 

Code number: 402 

Prerequisite courses: 308 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Introduction on toxicological science; Source of poisoning in poultry farms; 

Factors affecting the action of toxic substance; Diagnosis of toxicological 

cases; Antidotal therapy; Types of toxic agents (Feed additives and drugs, 

disinfectants, toxic gases and wet litter, toxins in drinking water, pesticides, 

irritant poisons, poisonous plants, animal poisons). 

Course name: Forensic medicine and vet. 

Regulations 

Code number: 403 

Prerequisite courses: 308 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Identification; Death; Asphyxia; Legal & illegal feed additives in poultry 

ration; Forensic toxicology; Medico-legal law and medical ethics. 
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Course name: Epidemiology 

Code number: 404 

Prerequisite courses: 107 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Basic concepts and scopes of epidemiology; Diseases in poultry population; 

Dissemination of disease; Reservoirs, carriers and vectors; Application of 

epidemiological methods to the investigation of disease outbreaks; Disease 

survey and principles of disease control; Effect of poultry diseases on 

national economy; Danger of exotic diseases.  

 

Course name: Egg hygiene 

Code number: 405 

Prerequisite courses: 309 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    1                     1 (2)  

Formation, structure and composition of egg; Defense mechanism of egg; 

Egg spoilage; Egg quality defects; Testing of egg for freshness, sources of 

microorganisms in egg; Pathogens transmitted through egg. 

 

Course name: Poultry reproduction 

Code number: 406 

Prerequisite courses: 201 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Fowl reproduction: The male and female fowl; Sexual behaviour; 

Fertilization and early embryonic development; Fertility in fowl; 

Incubation of hatching eggs; Genetics and physiology of embroynic 

development. 

 
Rabbit reproduction: The male and female reproductive system; Hormonal 

control of reproduction; Fertilization; Factors that limit conception; 

Gestation period; Puberty and maturity; Sexing; Selection for breeding; 

Pregnancy testing; False pregnancy, kindling, fostering; Kindling to 

weaning; Weaning; Colony breeding; Breeding schedules. 
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Course name: Nutritional deficiency diseases of 

poultry 

Code number: 407 

Prerequisite courses: 209 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Diseases caused by deficiency of vitamins and minerals (definition, causes, 

signs, lesions, diagnosis, treatment and prevention). 

Course name: Clinical pathology of poultry 

Code number: 408 

Prerequisite courses: 401 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Clinical hematology and biochemistry of poultry; Clinicopathological 

changes in bacterial, viral, parasitic and nutritional diseases of poultry; 

Clinicopathological changes in poisoning of poultry.  

Course name: Egg technology 

Code number: 409 

Prerequisite courses: 405 

Credit hours 

Lectures        Practical 

      1                     1 (2)  

Kinds of edible egg; Preservation of egg; Egg processing; Egg products; 

Mayonnaise and salad dressing. 

Course name: Artificial insemination of poultry  

Code number: 410 

Prerequisite courses: 406 

Credit hours 

Lectures        Practical 

        1                     1 (2)  

Introduction; Advantage and disadvantage of artificial insemination; 

Biochemistry of semen; Metabolic activity of semen; Production and 

collection of semen; Assessment of semen quality; Handling of semen; 

Insemination techniques; Diseases transmission control.  

Course name: Hygiene & biosecurity of poultry 

farms. 

Code number: 411 

Prerequisite courses: - 304, 306 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Housing of poultry; Poultry farm hygiene; Control of poultry epidemics; 

Disinfection and disinfestation; Biosecurity of poultry farms (traffic 
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control, access restrictions, security for service personal, vaccination, 

housing cleaning procedures, cleaning the feed system, sanitizing water 

lines). 

 الساعات المعتمدة 
 المحاضرات النظرية   الدروس العملية

          2                  -  

 اسم املقرر: أخالقيات وآداب املهنة 
501الرقم الكودي:   

-متطلبات المقرر:   

أخالقيات وآداب مهنة الطب البيطري وأهميتها فى المجتمع    -تاريخ الطب البيطري   – خالق  مجاالت األ  
–فى قطاع الطب البيطري   المسئولية األخالقية للطبيب البيطري     – ميثاق شرف لمزاولة مهنة الطب    
 البيطري  
Course name: Environmental health and 

pollution  

Code number: 502 

Prerequisite courses: 411 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Air; requirements, pollution, ventilation, microclimate, stressors. Water; 

Sources, pollution, improvement, treatment. Soil; types, pollution and 

prevention.   

 

Course name: General surgery 

Code number: 503 

Prerequisite courses: 303 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Preoperative preparation; Suture materials; Suture patterns; Surgical 

swelling (inflammation, abscess, cystitis and bursitis);  Wounds; Fractures; 

Neoplastic diseases. 

 

Course name: Bacterial and Mycotic diseases  

                         of poultry. 

Code number: 504 

Prerequisite courses: 309 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Avian and rabbit diseases caused by bacterial and mycotic agents 

(Definition, causes, transmission, signs, lesions, diagnosis, control and 

prevention).  
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Course name: Viral diseases of poultry. 

Code number: 505 

Prerequisite courses: 310 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Avian and rabbit diseases caused by viral agents (definition, causes 

transmission, signs, lesions, diagnosis, control and prevention). 

 

Course name: Parasitic diseases of poultry 

Code number: 506 

Prerequisite courses: 311 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    1                     1 (2)  

Avian and rabbit diseases caused by parasitic agents (definition, causes, 

transmission, signs, lesions, diagnosis, control and prevention). 

Course name: Poultry meat hygiene 

Code number: 507 

Prerequisite courses: 308 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Introduction; Chemical composition and nutritive value of poultry meat; 

Construction and sanitation of poultry processing plants; Ante-mortem 

inspection of poultry; Slaughtering and dressing techniques; post-mortem 

inspection of poultry; Faults during poultry processing; Microbiology of 

poultry meat; Diseases of poultry.  

Course name: Poultry vaccines   

Code number: 508 

Prerequisite courses: 310 

Credit hours 

Lectures        Practical 

        1                     1 (2)  

Introduction; Immune system; Immunity; Immune response; Vaccines; 

Vaccination procedures; Protection evaluation.  

Course name: Zoonoses 

Code number: 509 

Prerequisite courses: 309, 310 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Technical terms used in zoonoses; Classification of zoonoses; Bacterial, 

viral, mycotic and parasitic zoonotic diseases.  
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Course name: Poultry meat technology 

Code number: 510 

Prerequisite courses: 507 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Introduction; Grading of poultry and poultry meat; Dressed weight of 

poultry; Storage and preservation of poultry meat; Poultry meat products; 

Packages. 

 

Course name: Laboratory diagnosis of poultry 

diseases  

Code number: 511 

Prerequisite courses: 309, 310 

Credit hours 

Lectures        Practical 

        1                   1 (2) 

Introduction; Sampling for laboratory diagnosis; Virus isolation and 

identification; Bacteriological and mycotic isolation and identification; 

Histopathological identification; Parasitological demonstration (Protozoa 

and helminthes). 

 

Course name: Poultry by-products 

Code number: 512 

Prerequisite courses: 502 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    2                     1 (2)  

Introduction; Methods of treatments; Hygienic construction and layout of 

by-product plants; types of poultry by-products (Feather, Blood, 

Condemned offal and carcasses, by-products from eggs). 

 

Elective courses: 

 

Course name: Embalmment and plastination 

Code number: 01 

 

Credit hours 

Lectures        Practical 

        1                   1 (2) 

History of embalmment and mummification; Development of the chemistry 

and substances of the embalmment; Development of the methods of 

embalment; Methods of the embalmment of poultry, Definition of 
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plastination; Methods of plastination; Plastination by silicon 10; 

plastination by polyester 40. 

 

Course name: Histological structure of wild 

birds 

Code number: 02 

 

Credit hours 

Lectures        Practical 

        1                   1 (2) 

Respiratory system; Urinary system; Male and female reproductive 

system; Digestive system; Endocrine system; Nervous system and sense 

organs; skin. 

 

Course name: Nutritional disorders in poultry 

Code number: 03 

Credit hours 

Lectures        Practical 

        1                   1 (2) 

Nutritional disorders; Hypervitaminosis; Vitamins deficiency; Protein 

deficiency, Overdose of protein;Amino acid disorder; Error in 

carbohydrate metabolism; Normal and abnormal constituents of excreta of 

poultry.  

 

 الساعات المعتمدة  
ضرات النظرية   الدروس العمليةالمحا  

          2                  -  

 اسم املقرر: الثروة الداجنة ىف الوطن العرب 
04الرقم الكودي:   

 
  –أنواع وأعداد الدواجن وتوزيعها الجغرافى فى البالد لعربية    –أهمية الثروة الداجنة فى الوطن العربى  

عوقات تطوير وتنمية الثروة الداجنة فى البالد العربية وخصوصا  م  -الثروة الداجنة واالقتصاد القومى   
 مستقبل الثروة الداجنة فى الوطن العربى.  –تحسين ورفع الكفاءة االنتاجية للثروة الداجنة  –مصر 

Course name: Physiology of wild birds 

Code number: 05 

Credit hours 

Lectures        Practical 

        1                   1 (2) 

Digestion; Reproduction; Endocrine glands; Hematology; Respiration; 

Energy metabolism; Acclimation. 
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Course name: Genetic improvement of poultry 

Code number: 06 

Credit hours 

Lectures        Practical 

        1                   1 (2) 

Genetic parameters of the population; Selection principles; Selection for 

simple inherited traits; Multiple traits selection; Factors affecting rate of 

genetic change; Genetic prediction; Breeding for immune responsiveness 

and disease resistance.  

 

Course name: Clinical nutrition of poultry 

Code number: 07 

Credit hours 

Lectures        Practical 

        1                   1 (2) 

Special nutrition problems of poultry; Toxicity of certain inorganic 

elements; Nutritional deficiency diseases and their treatments; General 

nutritional problems of rabbits; Nutrition-diseases interrelationships.  

 

Course name: Preparations of poultry farms 

Code number: 08 

Credit hours 

Lectures        Practical 

        1                   1 (2) 

Essentials for good construction. Drinkers; Feeders; Nest boxes; 

Ventilation and heating equipments; Roasts or perches; Lighting system; 

Essentials for electric brooders; Bedding; Preparations for battery system; 

Equipments for temperature, humidity and air velocity; Requirements for 

disinfection, medication and vaccination. 

 

Course name: Pathology of wild birds 

Code number: 09 

Credit hours 

Lectures        Practical 

        1                   1 (2) 

Pathology of digestive system; Pathology of respiratory system; Pathology 

of reproductive and urinary systems; Pathology of bacterial, viral, parasitic 

and mycotic diseases of wild birds. 
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Course name: Bacterial molecular biology 

Code number: 10 

Credit hours 

Lectures        Practical 

        1                   1 (2) 

DNA structure; Extraction methods for DNA; Polymerase chain Reaction 

(PCR) methods; Diagnostic DNA techniques for different microorganisms; 

Subunit vaccines for bacteria.  

 

Course name: Viral diagnostic biotechnology 

Code number: 11 

Credit hours 

Lectures        Practical 

        1                   1 (2) 

Mutation and its outcomes on viruses; Virological applications of 

biotechnology (diagnostic; therapeutic and prophylactic applications). 

 

Course name: Drug marketing and promotion 

Code number: 12 

Credit hours 

Lectures        Practical 

        1                   1 (2) 

Objectives and characteristics of marketing and promotion; principles of 

drug marketing and promotion; Drug marketing functions; types of 

marketing and promotion plans. 

 

Course name: Special studies on toxicology and 

forensic medicine  

Code number: 13 

Credit hours 

Lectures        Practical 

        1                   1 (2) 

Diagnosis of mycotoxicosis; General management of mycotoxicosis; 

Identification of poultry meat adulteration and its products; Growth 

promoter factors used in poultry farms. 
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Course name: Hatchery hygiene  

Code number: 14 

Credit hours 

Lectures        Practical 

        1                   1 (2) 

Hatchery design and construction; Use of disinfectants in the hatchery; 

Cleanliness of the staff; Incubator hygiene and egg fumigation; Disposal of 

incubators and hatchery waste; Sexing hygiene; Control of rats, mice, flies 

and cockroaches. 

 

Course name: Cytodiagnosis of poultry diseases 

Code number: 15 

Credit hours 

Lectures        Practical 

        1                   1 (2) 

Collection of samples; Anticoagulants; Erythrocytes count and 

abnormalities; Leucocytic count and differential leucocytic count; 

Thrombocyte evaluation; Cell mediated immunity. 

 

Course name: Ornamental birds 

Code number: 16 

Credit hours 

Lectures        Practical 

        1                   1 (2) 

Types of ornamental birds; Breeding, management and behaviour of 

ornamental birds; Housing, nutrition and reproduction of ornamental 

birds. 

 

Course name: Occupational zoonoses 

Code number: 17 

Credit hours 

Lectures        Practical 

        1                   1 (2) 

Classification of occupational zoonoses; Technical terms; Factors affecting 

occurrence of occupational zoonoses; High risk groups of community; 

seasonal variation; Bacterial; Rickettsial, viral, mycotic and parasitic 

occupational zoonoses; Prevention and control. 
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Course name: Disease of wild and migratory 

birds 

Code number: 18 

Credit hours 

Lectures        Practical 

        1                   1 (2) 

Bacterial, viral, mycotic and parasitic diseases of wild and migratory birds 

(definition, causes, transmission, signs, lesions, diagnosis, prevention and 

control). 

 

Course name: Poultry plants sanitation 

Code number: 19 

Credit hours 

Lectures        Practical 

        1                   1 (2) 

Introduction; Construction and sanitation of poultry plants; Poultry plant 

management; Principles in building of poultry plants; Insect and rodent 

control; Personal hygiene; Cleaning program; cleaning and disinfection 

standard; Control of cleaning and disinfection. 

 

Course name: Surgery of poultry 

Code number: 020 

 

Credit hours 

Lectures        Practical 

    1                     1 (2)  

Administration of drugs and general surgical considerations of 

poultry; Anesthesia and analgesia; Surgery of digestive system, 

respiratory system, urogenital system and abdominal cavity; 

Orthopedic surgery; Experimental surgery of poultry.  


