
 الدراسات العلياشروط قيد الطالب للتسجيل فى 

 –(: درجت الماجستير في العلوم الطبيت البيطريت:1)
ٌكون حاصال على درجة البكالورٌوس فً العلوم الطبٌة البٌطرٌة من إحدى  أن -

لها من معهد علمً أخر معترف به  ةلدالجامعات المصرٌة أو حاصال على درجة  معا
 . من الجامعة وذلك بتقدٌر عام جٌد وتقدٌر جٌد جدا َ فً مادة التخصص )على األقل(

العلٌا فً أحد فروع التخصص بتقدٌر عاام جٌاد  ةأن ٌكون حاصالَ على دبلوم الدراس أو -
م التاً فً مادة التخصص )على األقل( على أن تكون مان ماواد الادبلو جدا   وتقدٌر جٌد

 ساعات نظرٌة وعملٌاة أسابوعٌا   3سبق أن درسها والتً ال تقل ساعاتها الدراسٌة عن 
. 

القٌااد لماجسااتٌر العلااوم الطبٌااة البٌطرٌااة )األساسااٌة ( فااً مااواد الت اارٌ  واألجنااة  يجووو  -
والباوولوجٌاا  والهستولوجٌا والفسٌولوجٌا والكٌمٌاء الحٌوٌاة والباوولوجٌاا )التجرٌبٌاة ( 

والطا  ال ارعى  والطفٌلٌاات والبكترٌولوجٌا والفٌرولوجٌاوالفارماكولوجٌا اإلكلٌنٌكٌة 
لماان ٌكااون حاصااال علااى درجااة بكااالورٌوس الطاا  والجراحااة ماان إحاادى  والسااموم 

الجامعاات المصارٌة أو علاى درجاة معادلاة لهاا ماان معهاد علماً أخار معتارف باه ماان 
 الجامعة .

والفساااٌولوجٌا الكٌمٌااااء الحٌوٌاااة  العلاااوم الطبٌاااة البٌطرٌاااة فاااى تٌرالقٌاااد لماجسااا يجوووو  -
علاى واألنسجة والخالٌا والبكترٌولوجٌا والفٌرولوجٌا للطال  الحاصالٌن  والفارماكولوجٌا

جمهورٌااة مصاار  الصااٌدلة ماان جامعاااتوكلٌااات العلااوم  ماان كلٌااات درجااة البكااالورٌوس
ى خااارج جمهورٌااة مصاار العربٌااة جامعااات أخاار لهااا ماان معادلااةأو علااى درجااة  العربٌااة

بحٌا  تكااون  ااذو المااواد المساجلة بهااا الدرجااة موجااودة مان  اامن المااواد التااى ساابق وأن 
درسها الطال  وبحٌا  تتطاابق عادد سااعاتها ومنهجٌاة الدراساة التاى درساها ما  سااعات 

 الدراسة  لهذو المواد بالكلٌة.

 ترحاهفاً مو اوع ٌق مال رساالةبعبعد نجاحه فً المقاررات الدراساٌة   الطال  ٌقوم أن -
قسام وٌقارو مجلاس الكلٌاة. وبعاد االنتهااء مان رساالته فاى المادة القانونٌاة تعار  مجلس ال

واقاارار صااالحٌة الرسااالة  بعااد مناق ااتها   فحصااهال والمناق ااة لجنااة الحكاام الرسااالة علااى 
 .عالنٌةمناق ة 

القٌد للحصول على درجة الماجستٌر فً العلوم الطبٌاة البٌطرٌاة سانتان علاى األقال  مدة -
أكوار مان  من تارٌخ موافقة مجلاس الكلٌاة .وال ٌجاون أن ٌبقاى الطالا  مقٌادا  لهاذو الدرجاة

أربا  سانوات إ إال إذا رأى مجلاس الكلٌااة اإلبقااء علاى التساجٌل لماادة أخارى ٌحادد ا بناااء 
 اخذ رأى مجلس القسم المختص.على تقرٌر الم رف وبعد 

لمدة سنة الدراسة التمهٌدٌة التً ٌقرر ا مجلس الكلٌة بناء على اقتراح  الطال   ٌتاب  أن -
 مجالس األقسام المختصة ولجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة .

( حلقة نقاش تعقد بعد ظهور 1ٌؤدى الطال  بعد نجاحه فى المقررات الدراسٌة عدد) أن -
تحان التمهٌدى وقبل بدء الجنء العملى للرساله وذلك الختبار قدرته العلمٌة فى نتٌجة االم

( 5ٌح ر ا لجنه م كلة من عدد) .مجال تخصصه والقدرو على متابعة تجاربه العملٌه
أع اء على االقل من االساتذة واالساتذة المساعدٌن من بٌنهم )الم رف أو الم رفٌن( 



د وبحٌ  تمول اللجنة مادة التخصص والمواد على أن ٌ ترك الم رفون بصوت واح
المرتبطة بها وتقدم اللجنة بعد مناق ة الطال  تقرٌرا  عن صالحٌته لمتابعة بحوه . وإذا لم 
ٌحصل الطال  على موافقة اللجنة ٌعاد مناق ة الطال  مرة أخرى بعد  هرٌن من تارٌخ 

لمقترحة من قبل اللجنة ب أن انعقاد ا على نفس اللجنة السابقة بعد إجراء التعدٌالت ا
   البح  المرجعى وبحد أقصى وال  مرات فقط وبعد ا ٌلغى تسجٌله.

 -:( درجت دكتوراة الفلسفت فى العلوم الطبيت البيطريت2) 

فى  االساسٌة فى العلوم الطبٌة البٌطرٌةٌكون حاصال على درجة الماجستٌر  أن -
مادة التخصص التى سٌقٌد فٌها من أحدى الجامعات المصرٌة أو على درجة  معادلة 

 .لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة

الفلسفة فى العلاوم الطبٌاة البٌطرٌاة واال  سانوات  القٌد للحصول على دكتوراة مدة -
ى الطالا  مقٌادا مٌالدٌة على األقل من تارٌخ موافقة مجلاس الكلٌاة وال ٌجاون أن ٌبقا

لهذو الدرجة أكور من خمس سنواتإ إال إذا رأى مجلس الكلٌة اإلبقااء علاى التساجٌل 
 لمدة أخرى ٌحدد ا بناء على تقرٌر الم رفإ وبعد أخذ رأى القسم المختص.

قتراح إعلى  ا  ءٌتاب  لمدة سنة الدراسة التكمٌلٌة التى ٌقرر ا مجلس الكلٌة بنا نأ -
 .ولجنة الدراسات العلٌا بالكلٌة ةٌنمجالس األقسام المع

 :تشمل هذه الدراسة أنعلى 

 (33)من مقررات الدراسات العلٌا المبٌنة فى المادة  رمقر 5 – 2عدد  - أ

ساعة  12-13وبمعدل  فى الماجستٌر مقررات لم ٌسبق ان درسها الطال 

 .ساعات على األقل من المواد المساعدة أربعةمنها  أسبوعٌانظرٌة وعملٌة 

 مقارراتالان ٌؤدى بنجاح األمتحان التحرٌرى والعملى وال افوى فاى - 
مرتٌن فى العاام وٌكاون امتحاناه فاى المقاررات  االمتحانوٌعقد  ٌة.الدراس

م اقسااولمجلااس الكلٌااة بناااء علااى اقتااراح األ إالتااى رساا  أو تغٌاا  فٌهااا
حرمااان الطالاا  ماان دخااول االمتحااان إذا كاناات نساابة ح ااورو  هالمختصاا
وفى حاله حرمانه ٌعٌد المقررات التً حرم منها دراسة  -% 55تقل عن 
 وامتحانا .

( حلقة نقاش 1عدد ) أن ٌؤدى الطال  بعد نجاحه فً المقررات الدراسٌة -ج
ٌعقد بعد االنتهاء من  امتحانا  تأ ٌلٌاو تعقد فى بداٌة الجنء العملى للرسالة

الختبار  ق ة. وذلكالجنء العملى فى الرسالة وقبل ت كٌل لجنة الحكم والمنا
 قدرته العلمٌة فً مجال تخصصه ومقدرته على معالجة الم اكل العلمٌة .

لمدة وال  سنوات على األقل من تارٌخ  فى رسالتة أن ٌقوم ببحو  مبتكرة -د
 موافقة مجلس الكلٌة على تسجٌل المو وع .



بعمل  القٌاموٌجون لمجلس الكلٌة بناء على توصٌة الم رف أن ٌرخص للطال   - ـ
 معترف به من الجامعة .جنء من الجنء العملى من الرسالة فى معهد علمى آخر 

االمتحان التأ ٌلى رسالة تقبلها لجنة الحكم وان ٌناقش فٌها  اجتٌانوأن ٌقدم بعد  -و
 عالنٌة .

 

 

( أع ااء علاى األقال مان األسااتذة 5: ٌح ار ا لجناة م اكلة مان عادد ) حلقة النقوا  -
واألساتذة المساعدٌن من بٌنهم )الم رف أو الم رفٌن( على أن ٌكاون الم ارفون بصاوت 

وتقادم اللجناة بعاد المناق اة  واحد وبحٌ  تمول اللجنة مادة التخصص والمواد المرتبطة بها
انعقااد  موافقة اللجناة ٌعاادم ٌحصل الطال  على تقرٌرا عن صالحٌتة لمتابعة بحوه. واذا ل

حلقاة النقاااش ماارة آخاارى بعااد  ااهرٌن ماان انعقاد ااا علااى نفااس اللجنااة السااابقة بعااد أجااراء 
 التعدٌالت المقترحة من قبل اللجنة وبحد أقصى وال  مرات فقط وبعدو ٌلغى تسجٌله.

مجال تخصصه.  ستوى الطال  العلمى فىٌعقد للوقوف على م:  االمتحان التأهيلى -

أع اء فقط من األساتذة أو األساتذة المساعدٌن فى  (5لجنة م كلة من عدد ) ٌح رو

 مجال التخصص.

واحد من رسالته وٌقدمه من ورا أو مقبوال للن ر  ٌقوم طال  الدكتوراو بن ر بح  - 

بل الجامعة. وٌكون من قبتارٌخ ٌسبق الموافقة على ت كٌل لجنة الحكم والمناق ة من 

    من مسوغات ت كٌل لجنة الحكم والمناق ة. 

 

  -:الدراسات العليا دبلوم( 3)
ان ٌكون حاصال على درجة البكالورٌوس فً العلوم الطبٌة البٌطرٌاة مان احادى  -

 معتارف باه آخارعلى درجة معادلة لها من معهاد علماى  أولمصرٌة االجامعات 
 الجامعة . من

  .ان ٌكون منتظما فً الدراسة طبقا  للجداول الدراسٌة التى تعد ا الكلٌة  -
 الدبلومات خالل  هر سبتمبر من كل عام. أحدتقدم طلبات القٌد للحصول على  -

من دبلومات الدراسات العلٌا سنة وال ٌجون أن ٌبقى الطالا  مقٌادا  أيمدة الدراسة لنٌل  -
 للدبلوم أكور من سنتٌن.

ا تعقد ام -  ٌ تحانات دبلومات الدراسات العلٌا مرتٌن فً العام وٌكون امتحان الطال  تحرٌر
ا فً جمٌ  المقررات الدراسٌة فً كل مرة ٌتقدم الٌه.  ٌ ا و فو  ٌ  وعمل

لمجلس الكلٌة بناء على طل  مجالس األقسام المختصة ان ٌحرم الطال  من التقدم   -
االمتحان فى . وفى حالة حرمانه ٌعٌد %  55لالمتحان اذا كانت نسبة ح ورو تقل عن 

 جمٌ  مقررات الدبلوم المسجل فٌها

 

 
 


