
 كلمة عمادة كلية الطب البيطري

بسم اهلل الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون صدق اهلل العظيم 

 سورة التوبة

السالم عليكم ورحمة اهلل , الزمالء أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية المحترمون أبنائي الطلبة

 وبركاته

في البداية أرحب أجمل ترحيب بزوار الموقع االكتروني الخاص بكلية الطب البيطري والذي 

زمالئي األعزاء أبنائي الطلبة وانا اليوم اتسنم .. يعد نافذة نطل من خاللها على قرائنا األعزاء

 أن وأسأل اهلل. مهام منصبي الجديد اشكر اهلل الذي أكرمني أن أكون عميدا لهذه الكلية العريقة

يعينني على تحمل هذه المسؤولية حتى أتمكن من أداء رسالتي والقيام بواجبي بكل صدق 

 5511كلية الطب البيطري هذا الصرح العلمي األكاديمي الذي تمتد جذوره لعام .. وإخالص

اذ حملت كلية الطب البيطري ومنذ نشأتها رسالة . حامال مشاعل اإلبداع والتطور جيال بعد جيل

ؤكد على إعداد أطباء بيطرين أكفاء قادرين على خدمة المجتمع والنهوض بالثروة واضحة ت

الحيوانية لقد استطاعت الكلية وعلى مر تاريخها في المحافظة على شموخها وتميزها 

بتخصصات متعددة تخدم المهنة إذ يقوم بالتدريس فيها نخبة من أفضل اساتذة الطب البيطري 

… االرتقاء بالمناهج الدراسية بما يتوافق مع تحقيق رسالة الكلية يحملون على عاتقهم مسؤولية

إذ اني اتشرف وازداد فخرا أنني اشغل اليوم منصب عميد هذا الصرح الشامخ سبقني في ذلك 

ومن حولي كوكبة من الزمالء اللذين يشاركون بجهد صادق .. رواد أفاضل وعلماء إجالء

على هذا الصرح ليكون في الطليعة خدمة لوطننا  وعزيمة التلين في تحمل مسؤولية الحفاظ

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته …العراق… العزيز

 -:وحدة أمانة المجلس

وهي الوحدة المسؤولة عن تنظيم  جدول اعمال مجلس الكلية وأرشفة االجتماعات الخاصة به 

, ويعد مجلس كلية  امعةومتابعة تنفيذ القرارات المصادق عليها من مجلس الكلية ورئاسة الج

الطب البيطري أعلى سلطة للتخطيط واالشراف والمتابعة , وتنفيذ فعاليات الكلية العلمية 

واالدارية والفنية وله الصالحيات الكفيلة بتحقيق غاياته في ذلك إذ يخول  اعضاء المجلس 

 .علمية واالداريةبعض تلك الصالحيات لتمشية أعمال الكلية وأقسامها ال( عميد الكلية)رئيسه 

 :أهداف أمانة المجلس

 .تنظيم العمل االداري على وفق التعليمات الصادرة من المراجع العليا -5

 .متابعة شؤون المجلس وانجاز االعمال المتعلقة به -2

 .كتابة محضر مجلس الكلية , وتدقيقه -3

 



 :وحدة مكتب العميد والقلم السري 

البشرية ,والفروع العلمية والشعب االدارية وتوزيع البريد  استالم البريد من شعبةالموارد -1

 .المستلم من العميد

 .استالم البريد االلكتروني الخارجي والداخلي واالجابة عليه  -2

 .حفظ بعض االوليات الخاصة بالكلية ,وعمل سجالت الوارد والصادر السري -3

 . تدقيق الكتب الواردة الى المكتب واالوامر االدارية -4

 .استقبال الزوار والمراجعين الى مكتب العميد -5

 االجابة على الكتب السرية الواردة للكلية من الجهات الرسمية المختلفة -6

 الرؤية والرسالة واالهداف                             

: الرؤية  

ومتميزة في  تتطلع كلية الطب البيطري الن تكون مؤسسة تعلمية بحثية ارشادية وان تكون بارزة

مجال التعليم وخدمة المجتمع والنظم اللتي تضمن تنمية الثروة الحيوانية بتقديم خريجين بجودة 

 عالية ومدركين اهمية هذه الخدمة

: الرسالة  

ان تكون مخرجات كلية الطب  .اعداد خريجين متميزين من الطلبة مع التوسع بقبول الطلبة

ا في البلدالبيطري هي لبنات اساسية لدراسات علي  

الكادر التدريسي في الكلية من خالل زجهم بدورات خارج  لتطويررسم خارطة   

 اعطاء دور اكبر وحوافز للمراكز البحثية التي تقدم خدماتها للمجتمع

 ظمان جودة لحاجات المجتمع من خالل تشجيع المشاريع البحثية

لالرشاد التربوي لمعالجة مشاكل الطلبةالعمل على جعل الكلية مثاال لبيئة علمية واسناد الدور   

: االهداف  

 مواكبة التطور الحاصل في المجاالت العلمية البيطرية عن طريق تحديث المناهج الدراسية سنويا

 تاهيل المختبرات العلمية من خالل رفدها باالجهزة العلمية الحديثة

شاريع بحثيةخدمة المجتمع عن طريق ادخال المشكالت التي يعاني منها البد كم  

 تشجيع روح البحث العلمي من خالل اقامة المؤتمرات العلمية التخصصية

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 الفروع العلمية
 
 

 ةواألجن ةفرع التشريح واألنسج                                   
 

 
 

شعبة يعد من الفروع العلمية االولى التي تم افتتاحها  منذ تاسيس الكلية ويتضمن باالضافة الى 
الموديالت  التشريح الى شعبة علم االنسجة  وعلم االجنة ويكون االعتماد بالدراسة على

    البالستيكية والجثث الحقيقية وعرض االقراص الليزرية
 

:رسالة وأهداف الفرع و رؤية  

 

 أساتذته يقوم, وفي الطب البيطري  سا يقوم فرع التشريح بتدريس احد العلوم األ        

ومقارنتها بين ألعضاء جسم الحيوان وأجهزته جميعها بتدريس التشريح العياني والمجهري  

طلبة ) ةللدراسات االولي ةاالول والثاني مرحلتين ىلطلبة ال ةالمختلف ةت االليفاالحيوان

كذلك دراسة  ةيتاح للطلب(. الماجستير والدكتوراه)وكذلك لطلبة الدراسات العليا ( البكلوريو 

 ةتتاح للطلبو .الحيوانات رمن عم ةالجنيني المدة خالل ةاالعضاء واجهزة الجسم المختلف تطور

. ةالعضاء الجسم المختلف ةوالمكون ةالمتخصص ةفي الخاليا الجسمي ةدراسة التراكيب المجهري

 ةفي مختبرات الفرع العلمية للباحثين العلميين الجراء بحوثهم العلمي ةيتيح الفرع فرص جيد

في الكليات  ة واالقسام والفروع العلمي ةسهل ومتعاون مع بقية الفروع االخرى في الكليبشكل 

  ىاالخر ةوالبحثي ةوالمؤسسات العلمي

 



 :                                                 ة  المختبرات العلمي

 :ة   األتية يضم فرع التشريح المختبرات العلمي

 الطابق االرضي/ ة العليا والمواد الكيمياويا مختبر الدراسات -1

 الطابق العلوي/ مختبر الدراسات العليا -2

 الطابق االرضي/ مختبر التشريح للصف االول -3

 الطابق االرضي/ مختبر التشريح للصف الثاني -4

 الطابق العلوي/ مختبر االنسجه للصف الثاني -5

 الطابق االرضي/ ةمختبر الحيوانات المختبري -6

 ةرات والحاسوب لغرض تصوير الشرائح النسيجييبالكام ةوحدة التصوير المجهز -7

 

 المناهج الدراسية والمفردات العلمية 

 

-:ةالدراسات االولي  

 

عدد الساعات  الوحدات

 العملية

عدد الساعات 

 النظرية

 ت الموضوع

 1 التشريح البيطري للصف االول  2 2 6 

 2 التشريح البيطري للصف الثاني  2 3 7 

 3 االنسجه البيطرية للصف الثاني  2 3 7 

 

 

 

الدراسات العليا: ثانيا  

 الماجستير  

 التشريح واالنسجة  البيطريةفي اختصاص  ماجستيرمفردات كورسات طلبة ال

 اسبوع 51 االول الفصل الدراسي 

  

عدد الوحدات 

 العملية

عدد الوحدات 

 النظرية

 ت الموضوع

 1 1/التشريح المتقدم 2 2

 2 التقانات المجهرية التشريحية 1 1

 3 1/االنسجة المتقدم 2 1



 4 االحصاء الحياتي 2 1

 5 طرائق البحث 1 -

 6 اللغه االنكليزية 1 -

 وحدة                                                                51=مجموع الوحدات الكلي للفصل        

 

 اسبوع 51الفصل الدراسي الثاني 

 

 
 الدكتوراه

 
 البيطرية  فلسفة  في التشريح واالنسجة مفردات كورسات طلبة الدكتوراه في اختصاص

 اسبوع 51االولالفصل الدراسي  

 

عدد الوحدات 

 العملية

عدد الوحدات 

 النظرية

 ت الموضوع

 1 التشريح المقارن 2 2

 2 انسجة مقارن 2 1

 3 كيمياء نسيجية 2 1

 4 فسلجه عامة  2 1

 5 تقانات مجهر الكتروني 2 1

 6 اللغة االنكليزية 1 1

 7 حلقات دراسية  مستوف   -

 وحدة  51= مجموع الوحدات الكلي للفصل  

 اسبوع 51الفصل الدراسي الثاني  

 

عدد الوحدات 

 العملية

عدد الوحدات 

 النظرية

 ت الموضوع

 1 االجنة المتقدم 2 1

 2 2/ االنسجة المتقدم 2 1

 3 المجهريةالنسيجيةالتفانات  1 1

 4 2/التشريح المتقدم 2 1

 5 تشريح الدواجن 2 1

 6 الحلقة الدراسية  1 -

 7 اللغة االنكليزية  1 1

 16= مجموع الوحدات الكلي للفصل 



عدد الوحدات 

 العملية

عدد الوحدات 

 النظرية

 ت الموضوع

 1 تشريح دواجن مقارن  2 1

 2 تشريح اعصاب مقارن  1 1

 3 اجنة مقارن 2 1

 4 تشريح حيوانات مختبرية 2 1

 5 اشعة  2 1

 6 اللغة االنكليزية  1 1

 7 حلقات دراسية مستوف   -

 وحدة 14=مجموع الوحدات الكلي للفصل 

 

 

 

إضافة الى ذلك يقوم الفرع بمهام تدريس طلبة الدراسات العليا من بقية فروع الكلية مثل طلبة *

 الدبلوم   والماجستيروالدكتوراه لفرع الجراحة والتوليد    

 -:الفصل األول للعام الدراسي يشتمل على مايأتي

مجموع  

 الوحدات

عدد الوحدات 

 العملية

عدد الوحدات 

 النظرية

 ت المادة

 1 دبلوم والده  1 1 2 

 2 دكتوراه والده   2 2 4 

 

 الفصل الثاني للعام الدراسي يشتمل كما يلي          

مجموع 

 الوحدات

عدد الوحدات 

 العملية

عدد الوحدات 

 النظرية

 ت المادة

 1 تشريح جراحي –دبلوم جراحة  1 1 2

 2 تشريح جراحي –ماجستير جراحة 2 1 3

 3 تشريح جراحي –دكتوراه جراحة 2 2 4

 4 انسجة متقدم–(انتاج حيواني)دكتوراهزراعة  2 2 4

 
 

 

 

 

 



 فرع األحياء المجهرية

 

 و المناعة، وعلم الفطريات وعلم الفيروسات وعلم البكتيريا علم ويشمل مجهريةال األحياء علم

 الى إضافة ونموها وتصنيفها الدقيقة األحياء علم أساسيات الطالب تعريف إلى المادة هذه تهدف

 شرح الى يتطرق كما والتطهير، التعقيم وطرق المرض أحداث على وقدرتها الشكلية سماتها

 على الطالب تدريب يتم كما .وفطريات وفيروسات بكتيريا من دقيقةال الحية الكائنات أنواع

 .الدقيقة الحية الكانئات أنواع على بالتعرف الخاصة المعملية الطرق

 

 لعلم العامة بالمبادئ الطالب تعريف الى يهدف الذي المناعة علم بتدريس الفرع يقوم كما 

 بانواعها المكتسبة المناعية االستجابة ضاأي المقرر ويناقش المضادة، األجسام وتفاعل المناعة

 نقص واضطرابات الذاتية المناعة إلى إضافة الخلوية، والمفرزات المتمم والجهاز المختلفة

 .المناعي والتشخيص والحساسية المناعة

  

 : رؤية ورسالة وأهداف الفرع

الكافية فيما يخص  يعمل الفرع على أعطاء طلبة المرحلة الثالثة والدراسات العليا المعلومات

والتي تصيب الحيوان فضال عن ( بكترية ، فايروسات ،فطريات)االحياء المجهرية الدقيقة 

االصابات المشتركة مع االنسان وتعريف الطلبة بالمعلومات الحديثة ،والمتطورة لعلم المناعة 

لمضادات وطرائق الكشف المناعية وكيفية السيطرة على هذه االحياء المجهرية باستعمال ا



وتدريس طلبة المرحلة االولى مادة علوم الحياة التي تشتمل على المعلومات ، الحياتية واللقاحات 

األساس جميعها فيما يخص نشوء الحياة وانواع الكائنات الحية وتصنيفها ومميزاتها 

 .وتكيفاتهاالمختلفة اضافة الى العالقات الوراثية بينها

يكون من الفروع المتميزة ضمن الكلية بعد آن يرفد باالجهزة الحديثة وحاليا يتطلع الفرع الى ان 

. ، والتشخيص لغرض رفع مستوى طلبة الدراسات االولية والعليا  والمتطورة والخاصة بالعزل

وفي النية انجاز بعض البحوث المشتركة للفرع مع بعض المؤسسات العلمية السيما ذات العالقة 

رية والكليات العلمية ،والمراكز البحثية التي تعنى بعلم االحياء المشتركة كالمؤسسات البيط

 .المجهرية

 

 : المختبرات العلمية

 4 مختبرات البكتريولوجي عدد -1

 2مختبرات الفايروسات عدد   -2

 1مختبر الفطريات عدد  -3

 1مختبر المناعة عدد  -4

 2مختبر الدراسات العليا عدد  -5

  1مختبر االوساط الزرعية عدد  -6

 1الحياة عدد مختبر علوم  -7

 

 المناهج الدراسية والمفردات العلمية

- :الدراسات االولية -1

 

 الموضوع

 عدد الساعات

 عملي    نظري  

 3 4 المرحلة الثالثة/االحياء المجهرية 

 2 2 المرحلة الثالثة/علم المناعة

 2 2 المرحلةاالولى/علوم الحياة 

 

 -:الدراسات العليا

 الماجستير 

 مفردات كورسات طلبة الماجستير في اختصاص االحياء المجهرية 



  اسبوع 15الفصل الدراسي االول 

 

 الموضوع        

  عدد الساعات            

 العملي       نظري       الوحدات      

 2              -          3        علم األحياء المجهرية

علم األحياء المجهرية 

 والمتقدمالعام 

       2           3              4 

 1              2          -         طرق البحث العلمي

 3              3          2         الكيمياء الحيوية 

 3               3           2         االحصاء الحياتي

 1               -           1         اللغة االنكليزية

 14 11 11 المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اسبوع 15الفصل الدراسي الثاني 

عدد   عدد الساعات  الموضوع     ت 

 الوحدات
 عملي       نظري          

 3 3            2         علم الفيروسات - 1



 المتقدم

علم المناعة - 2

 المتقدم

2 3  3 

علم  - 3

 البكتيرياالمتقدم

2 4  4 

علم الفطريات - 4

 المتقدم

          2            3  3 

 1-             1           اللغة االنكليزية- 5

 1  -             1          الحلقة الدراسية- 6

 15 13 11 المجموع

 

 

 الدكتوراه : 

 في االحياء المجهرية  البيطرية  مفردات كورسات طلبة الدكتوراه في اختصاص  فلسفة

  اسبوع 15الفصل الدراسي االول 

  عدد الساعات الموضوع       ت

 عملي نظري   الوحدات

 3      2 2      علم إمراضية الجراثيم- 1

 2 2      1   علم األحياء المناعي- 2

 3 2      2       مواضيع خاصة في الفيروسات- 3

 2 2      1 الشعاعيعلم األحياء - 4

 1   -      1   اللغة االنكليزية- 5

 3 2     2 بيئة الجراثيم  -6



 

 

  اسبوع  15الفصل الدراسي الثاني 

 

 

 ت

 

 الموضوع    

  عدد الساعات     

 عملي   نظري    الوحدات 

 2       2       1       السموم الجرثومي- 1

 3       2        2        البكتريافسلجة - 2

المناعة السريرية - 3

 التشخيصية

       2        2        3 

 2       -         2        الكالميديا والربكتسيا - 4

 3        3        2        الهندسة الوراثية- 5

 1       -         1        اللغة االنكليزية- 6

 14        9        11        المجموع 

 

 

o  التعاون مع الفروع االخرى من خالل أستخدام اجهزة على فرع األحياء المجهرية يعمل

المشاركة في مناقشة طلبة الدراسات العليا للفروع ، و الفرع من طلبة الدراسات العليا

 . االخرى بما يتألم مع تخصص الفرع

 

 وحدة االمراض المشتركة

 14 11 9 المجموع



 

 .جامعة بغدادبوحدة االمراض المشتركة بين االنسان والحيوان في كلية الطب البيطري 

كامتداد لمؤتمر االمراض المشتركة العربي الذي عقد في بغداد وتنفيذا  5551تأسست الوحدة سنة 

ووافقت الوزارة على استحداث دراسات  5551استكملت هياكل الوحدة وخططها سنة .. لتوصياته

 .في اختصاص االمراض المشتركة 1/52/5555عليا في 

 

 

 رؤية ورسالة واهداف الوحدة 

ان الهدف من وحدة االمراض المشتركة ورسالتها هو التحري عن  اهم االمراض المشتركة بين  

االنسان والحيوان لما لذلك من اهمية كبيرة في حياة االنسان بالدرجة االولى وذلك من خالل عمل 

مراض المشتركة  التي تنتقل من الحيوانات الى االنسان بالطرق المباشرة البحوث الخاصة باال

 .وبالطرق غير المباشرة  وعمل النشرات الخاصة بهذه االمراض ونشرها 

كما وان وجود اختصاص االمراض المشتركة قد ادى تخريج عدد من الطلبة المختصين بهذا 

 .صحة الجانب المفيد في الوزارات االخرى وخاصة وزارة ال

  مختبرات الوحدة 



 مختبر االبحاث البكتيرية  لالمراض المشتركة  /:1مختبر رقم  -5

 ابحاث االمراض المشتركة البكتيرية / 2مختبر رقم  -2

 مختبر ألبحاث االمراض المشتركة الفطرية,/ 3مختبر رقم  -3

 مختبر البحاث االمراض المشتركة الطفيلية, / 4مختبر رقم  -1

 .مختبر للمناعة/  5مختبر رقم  -1

 . طلبة الدراسات العليا  6مختبر رقم   -1

 :االبحاث

تنجز من قبل التدريسيين الباحثين في , عدد من األبحاث كخطة بحثية سنوية    تقدم الوحدة 

بحوث على األقل لكل تدريسي علما ان عدد من هذه األبحاث تشترك بها الوحدة  3الوحدة بواقع 

ئر وزارة الصحة ووزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة الزراعة مع دوائر خارجية مثل دوا

 .وغيرها

 

 العلمية فرداتالمناهج  الدراسية والم 
 

 :الدراسات العليا 

 الدبلوم العالي 
 مفردات كورسات طلبة الدبلوم العالي  في اختصاص االمراض المشتركة  

  اسبوع 51الفصل الدراسي االول 
 

 الساعاتعدد  عدد الوحدات الموضوع

 عملي نظري   ت

 2 2 3.5 االحياء المجهري السريري 5

 2 5 2 أمراض فايروسية مشتركة 3

 2 1 2 أمراض طفيلية مشتركة 1

 3 5 2.5 تشريح مرضي 1

 - 5 1 اإلمراض المشتركة للقوارض 1



 - 1 1 اللغة االنكليزية 7

 

 12  

 المجموع

  

  اسبوع 51الفصل الدراسي الثاني 

 عدد الساعات عدد الوحدات الموضوع

 عملي نظري نظري  ا ت

 3 2 3.5 امراض بكتيرية مشتركة 5

 2 5 2 امراض فطرية مشتركة 2

 3 5 2 مناعة سريرية 3

 3 2 3.5 كومبيوتر+ احصاء حياتي  1

 - 1 1 اللغة االنكليزية 5

 - - - حلقات دراسية 6

 المجموع            13

  

 الماجستير : 

 مفردات كورسات طلبة الماجستير  في اختصاص االمراض المشتركة 

  اسبوع 51الفصل الدراسي االول 
 

 عدد الساعات  الموضوع

 عملي نظري عدد الوحدات  ت

 2 1 2 أمراض طفيلية مشتركة 5

 2 1 2 أمراض فايروسية مشتركة 2



 3 2 3.5 االحياء المجهرية السريري 3

 3 5 2.5 أمراضية أمراض مشتركة 1

 - 5 5 طرق بحث 5

 - 5 5 اللغة االنكليزية 6

 2 1 2 االحصاء والكومبيوتر 7

 51المجموع                                                  

 

  اسبوع 51الفصل الدراسي الثاني 
 

 عدد الساعات عدد الوحدات الموضوع

 عملي نظري   ت

 - 2 2 وبائية أمراض مشتركة 5

 3 1 2.5 امراض بكتيرية مشتركة 2

 2 5 2 أمراضية فطرية مشتركة 3

 2 1 2 مناعة متقدم 1

 3 1 2.5 أمراض االمراض المشتركة 1

 2 1 2 االمراض المشتركة للقوارض 1

-  1 5 حلقات دراسية 1

 - 1 1 اللغة االنكليزية 

 

 51المجموع                               

 

 

 والتوليد البيطريفرع الجراحة 



 

 

يتطلع فرع الجراحة والتوليد ان يكون احد الفروع السريرية المهمة في كلية الطب البيطري 

والتي ترفد المجتمع باطباء بيطرين ملمين بعلوم الجراحة البيطرية وامراض التناسل والتوليد 

 .البيطري كون هذا االختصاص يشكل نصف شخصية الطبيب البيطري

 

 : وأهداف الفرع ورسالةرؤية 

وتطوير الكادر .اعداد وتأهيل خريجين متميزين في اختصاص الجراحة والتوليد البيطري

التدريسي وتنمية روح البحث العلمي من خالل تشجيع البحوث العلمية وحضور المؤتمرات 

مختبرات تخصصية ووحدات علمية في  واستحداث تطوير،  واقامة الدورات التدريبية

تقديم الخدمات للمجتمع من خالل عالج ،  التخصصات الدقيقة في مجال الجراحة والتوليد

الحاالت المرضية التي تخص حقلي الجراحة والتوليد وتقديم االستشارات العلميةالصحاب 

واقامة الدورات التدريبة لالطباء البيطرين العاملين ،  الحيوانات وحقول تربية الحيونات االنتاجية

سسات الدولة الدامة الجسور العلمية بينهم وبين الكلية االم وتطوير االداء المهني وتعزيز في مؤ

دعم أواصر التعاون بين الكلية ومؤسسات الدولة المختلفة والكليات ، فضال عن  القاعدة العلمية

 .يةاالخرى من خالل اجراء البحوث المشتركة التي تعالج المشاكل التي تواجهها الثروة الحيوان

 

 

 

 



 

 

 : المختبرات العلمية

 .مختبر التخدير -1

 . مختبر االشعة -2

 .مختبر جراحة المجترات الكبيرة -3

 .مختبر الخيل -4

 .مختبر جراحة الحيوانات الصغيرة -5

 .مختبر الجراحة المنظارية -6

 .مختبر الزرع النسيجي والعزل الخلوي -7

 

 

 المناهج الدراسية والمفردات العلمية

 : الجراحة - 1

 المرحلة الرابعة . أ

 

 

 

 

 

المرحلة الخامسة -ب  

 

 

 

 عدد الوحدات

  عدد الساعات

 نظري عملي الموضوع

6 2            2  الجراحة 

 

 

 عدد الوحدات

  عدد الساعات

الموضوع      نظري عملي 

      1     2     3  الجراحة 



:التوليد  -2  

:المرحلة الرابعة  -أ  

 الصف الرابع/الخصوبة واألمراض التناسلية مفردات مادة 
 

 

 

 الموضوع

 عدد الوحدات عدد الساعات

 عملي نظري

مادة الخصوبة 

 واألمراض التناسلية

2 2 6 

 

 :الدراسات العليا -ب

 :الماجستير 

  الماجستير في اختصاص الجراحة البيطرية مفردات كورسات طلبة 

اسبوع 15الفصل الدراسي االول   

 الوحدات عدد الساعات الموضوع
 العملي النظري

 2.5 3 1 الجراحة العامة      

 2.5 3 1 علم الفسلجة العام     

 2.5 3 1 علم االمراض التطبيقي

 1 2 -                          1السريريات

 3.5 3 2 االحصاء الحياتي               

 1 - 1 اللغة االنكليزية

 41              41              6                                  المجموع           

  اسبوع 15 الثانيالفصل الدراسي 

عدد  عدد الساعات الموضوع
 العملي النظري الوحدات

 3 2 2 الطب الباطني المتقدم



 2 2 1 علم االشعة والسونار التطبيقي     

 2 2 1 علم التخدير التطبيقي  

 II - 6 3السريريات

 2 2 1 التشريح الجراحي      

 مستوفي - 1 الحلقة الدراسية         

 4 4 2 الجراحة المتقدم                      

 1 - 1 اللغة االنكليزية 

 51          51           5المجموع                                                                

  الفصل الدراسي  الماجستير في اختصاص  التوليد البيطريمفردات كورسات طلبة

 اسبوع 15االول 

 

 

 

 ت

عدد  الموضوع

 الوحدات

 عدد الساعات

 العملي النظري

 2 2 3 علم االحياء التكاثر 1

 6 - 3 السريريات 2

 - 2 2 كيمياء حيوية التكاثر 3

 2 2 3 االحصاء الحياتي 4

 - 1 1 االنكليزيةاللغة  5

 - 1 1 أمراض التكاثر 6

 2 1 2 الجراحة العامة 7

 2 1 2 الخصوبة والعقم في الخيول والحيوانات الصغيرة 8

           11         17المجموع                                                                          

14 

 اسبوع 15 الثانيالفصل الدراسي ا 

 

 ت

عدد  الموضوع

 الوحدات

 عدد الساعات

 العملي النظري

 2 2 3 التوليد 1

 6 - 3 السريريات 2

 2 1 2 التلقيح االصطناعي 3

 - 1 1 اللغة االنكليزي 4



 2 2 3 غدد التكاثر الصماء 5

 - 1 1 الحلقة الدراسية 6

 2 1 2 الخصوبة والعقم في المجترات 7

 14            8            15                                                              المجموع        

 

 

  الدكتوراه: 

  الجراحة البيطرية مفردات كورسات طلبة الدكتوراه في اختصاص 

اسبوع 15الفصل الدراسي االول   

 الوحدات عدد الساعات الموضوع
 العملي النظري

 2 4 -                           1السريريات

 3 - 3 جراحة الخيول                

 جراحة الحيوانات الصغيرة

 

3 - 3 

 2 - 2 التشريح الجراحي

 2 - 2 علم االمراض النسيجي

 2 - 2 علم التخدير

 1 - 1 اللغة االنكليزية

 51                1            53           المجموع                                            

  اسبوع 15 الثانيالفصل الدراسي 

 الوحدات عدد الساعات الموضوع
 العملي النظري

 2 4 - الجراحة التجريبية              

 التقنيات الجراحية المتقدمة

 

- 6 3 

 3 4 1 جراحة المجترات                

 2 2 1 علم االشعة المتقدم   

 2 - 2 المواضيع الخاصة 



 1 - 1 الحلقة الدراسية       

 II - 8 4السريريات

 1 - 1 اللغة االنكليزية 

 41       41       6المجموع                                                             

 

  فلسفة  في الوالدة واالمراض التناسلية مفردات كورسات طلبة الدكتوراه في اختصاص

 اسبوع 15 االولالفصل الدراسي البيطرية 

 الموضوع عدد الساعات الوحدات

 نظري عملي

 التكاثر في المجترات 3 2 4

 مواضيع خاصة 2 - 2

 السيطرة على التكاثر 2 2 3

 1سريريات  - 8 4

 طرق بحث 1 2 2

 تشريح جراحي 2 2 3

 االنكليزيةلغة ال 1 - 1

           16             11المجموع                                                                      

19 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 اسبوع 15 الثانيالفصل الدراسي ا 



 الموضوع عدد الساعات الوحدات

 نظري عملي

 التكاثر في الحيوانات البرية 3 - 3

 التكاثرفسلجة  2 - 2

 مواضيع خاصة 2 - 2

 2سريريات  - 4 2

 التكاثر في للخيول 3 2 4

 التكاثر في الحيوانات الصغيرة 3 2 4

 تصميم وتحليل تجارب 3 - 3

 اللغة االكليزية 1 - 1

             8       17                                                                      المجموع    
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 فرع الصحة العامة البيطرية

 



يعد الفرع من الفروع العلمية الرصينة لكلية الطب البيطري كان وال يزال رافدا للكفاءات  

العلمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولوزارتي الزراعة والصحة  على سواء ساندا 

ضروريا للقطاع الخاص  ويلعب اختصاص الصحة العامة البيطرية دورا مهما  في السيطرة 

الحيوانات  و التي من الممكن ان تنتقل  من الدول المجاورة عبر الحدود من خالل على امراض 

مراقبة المحاجر الحدودية  فضال عن  االغذية  الداخلة للبلد وتوفير االمن الصحي الغذائي 

 لشعبنا 

 رؤية ورسالة واهداف الفرع

لممارسة  المهنة  في يهدف فرع الصحة العامة البيطرية الى تخريج اطباء بيطريين  مؤهلين  

اكثر من مجال والتي تتزايد يوميا كالمجازر ومعامل االلبان  ومراكز جمع الحليب وادارة  

حقول الدواجن وماشية الحليب  وتسمين العجول واستغالل مايحصل عليه من معرفة  في مجال 

 تحسين صحة الحيوان وانتاجيته 

 

 المختبرات العلمية

 مختبر التغذية -

 اللحوممختبر صحة  -

 مختبر صحة الحليب -

 حقل ومختبر ادارة الحيوان -

 

 المناهج الدراسية والمفردات العلمية

عدد الساعت  الموضوع المرحلة

 النظري

عدد الساعات 

 العملي

 المرحلة االولى

 

 

 

 

 

 

 4 2 ادارة حيوان

 2 1 ادارة دواجن

 2 1 الحاسوب

ديمقراطية وحقوق 

 االنسان

2  

 المرحلة الثانية

 

 

 

 

 2 2 تغذية

  2 وراثة

 2 2 احصاء

 2 2 صحة عامة بيطرية المرحلة الخامسة

 

 الدراسات العليا



 الماجستير

صحة حيوان  –مفردات كورسات طلبة الماجستير في اختصاص الصحة العامة البيطرية  

 اسبوع 51الفصل الدراسي ااالول  

عــــــــــــــــ الساعات  عدد الوحدات
 ــــــــــــدد

 

 التسلسل الموضوع

 نظري عملي 

 5 احياء مجهرية عام 5 2 2

 2 وراثة الخلية 2 - 2

 3 احصاء حياتي وحاسبات 2 2 3

تلوث البيئة وصحة الحيوان  2 2 3
 والدواجن

1 

 1 تحليالت غذائية 5 2 2

 1 رعاية الحيوان والدواجن 3 - 3

 1 طرق بحث 5 - 5

 1 اللعة االنكليزية 5 - 5 
  المجموع 53 1 51

 

 

 

 اسبوع 51الفصل الدراسي الثاني 

 التسلسل الموضوع عدد  الساعات عدد الوحدات
  

 

بايلوجي الحيوانات  2 - 2
 المجترة متقدم

5 

 2 انتاج االغنام  2 - 2
 3 انتاج ماشية ابقار الحليب  2 - 2
 1 تغذية حيوان  2 2 3
امراض الحيوانات  2 - 2

 االنتاجية عام
1 

 1 مقاومة وراثية  2 - 2
 1 حلقة دراسية 5 -- 5
 1 اللغة االنكليزية 5  5



 5 المجموع 51 2 51

 

صحة الدواجن   –مفردات كورسات طلبة الماجستير في اختصاص الصحة العامة البيطرية 

 اسبوع 51الفصل الدراسي ااالول  

 التسلسل الموضوع عدد  الساعات عدد الوحدات
  

 

 5 احياء مجهرية عام 5 2 2
 2 وراثة الخلية 2 - 2
 3 احصاء حياتي وحاسبات  2 2 3
تلوث البيئة وصحة الحيوان  2 2 3

 والدواجن
1 

 1 تحليالت غذائية 5 - 2
 1 رعاية الحيوان والدواجن  3 - 3
 1 طرق بحث 5 - 5
 1 اللغة االنكليزية 5  5

 5 المجموع 53 1 51

 اسبوع 51الفصل الدراسي الثاني 

 التسلسل الموضوع عدد  الساعات عدد الوحدات
  

 

 5 االمن الحيوي للدواجن 2 - 2
 2 تغذية الدواجن 2 2 2
 3 امراض الدواجن االنتاجية 2 -- 2
 1 ادارة وانتاج قطعان الدواجن 2 - 2
 1 مقاومة وراثية 2 - 2
 1 فسلجة الدواجن  2 - 3
 1 حلقة دراسية  5 - 5
 1 اللغة االنكليزية 5  5

 5 المجموع 51 2 51

 

 

 

 



صحة الغذاء   –مفردات كورسات طلبة الماجستير في اختصاص الصحة العامة البيطرية 

 اسبوع 51الفصل الدراسي ااالول  

 

 التسلسل الموضوع عدد  الساعات عدد الوحدات
  

 

 5 احياء مجهرية عام 2 - 2
 2 وراثة الخلية 2 2 2
 3 احصاء حياتي وحاسبات 2 -- 2
تلوث البيئة وصحة الحيوان  2 - 2

 والدواجن
1 

 1 تحليالت غذائية 2 - 2
 1 رعاية الحيوان والدواجن 2 - 3
 1 طرق بحث 5 - 5
 1 اللغة االنكليزية 5  5

 5 المجموع 51 2 51

 

 اسبوع 51الفصل الدراسي الثاني 

 التسلسل الموضوع عدد  الساعات عدد الوحدات
  

 

 5 تلوث اللحوم والحليب 2 - 2
وبائية االمراض المشتركة  3 2 3

 الغذائية
2 

االحياء المجهرية للحوم  5 2 2
 والحليب

3 

 1 حفظ اللحوم والحليب 5 2 2
 1 صحة اللحوم والحليب 5 - 2
 1 كيمياء االغذية 2 - 2
 1 حلقة دراسية 5 - 5
 1 اللغة االنكليزية 5  5

 5 المجموع 52 1 51

 

 

 



 الدكتوراه

صحة حيوان الفصل  –مفردات كورسات طلبة الدكتوراه في اختصاص الصحة العامة البيطرية 

 اسبوع 51الدراسي االول 

 االموضوع عــــــــــــــــــدد  الســـــــــــــاعات عدد الوحدات
 

 التسلسل
 نظري  عملي

 5 مجهرية متقدماحياء  2 2 3
تلوث البيئة وصحة  2 2 3

 الحيوان والدواجن
2 

 3 الوراثة الجزيئية  متقدم 3 5 3
 1 تصميم وتحليل التجاري 2 2 3
 تحليالت غذائية متقدم 5 2 2

 
1 

3 - 3  
 كيمياء حياتية متقدم

1 

 1 طرق بحث 5 - 5
 1 اللغة االنكليزية 5 - 5
55 5 51   

 الثانيالفصل الدراسي 

الســـــــــــ عدد الوحدات
ـــــــــــــا
 عات

 عـــــــــــــدد
 

 التسلسل الموضوع

 نظري عملي 

 5 بايلوجي الحيوانات المجترة متقدم 3 - 3
 2 انتاج االغنام متقدم 2 - 2
 3 انتاج ماشية ابقار حليب  2 - 2
 1 تغذية الحيوان متقدم 2 2 3
 1 فسلجة وأقلمة 2 - 2
 1 مقاومة وراثية متقدم 2 - 2
 1 امراض الجيوان االنتاجية متقدم 2 - 2
 1 حلقة دراسية 5  5
 5 اللغة االنكليزية  5 - 5

  المجموع 51 2 51

 

صحة الدواجن  –مفردات كورسات طلبة الدكتوراه في اختصاص الصحة العامة البيطرية 

 اسبوع 51الفصل الدراسي االول 

 التسلسل االموضوع عــــــــــــــــــدد  الســـــــــــــاعات عدد الوحدات



  نظري  عملي
 5 احياء مجهرية متقدم 2 2 3
تلوث البيئة وصحة  2 2 3

 الحيوان والدواجن
2 

 3 الوراثة الجزيئية  متقدم 3  - 3
 1 تصميم وتحليل التجاري 2 2 3
 تحليالت غذائية متقدم 5 2 2

 
1 

3 - 3  
 حياتية متقدمكيمياء 

1 

 1 طرق بحث 5 - 5
 1 اللغة االنكليزية 5 - 5
55 1 51   

 الفصل الدراسي الثاني

 

 االموضوع عــــــــــــــــــدد  الســـــــــــــاعات عدد الوحدات
 

 التسلسل
 نظري  عملي

االمن الحيوي للدواجن  2 - 2
 متقدم

5 

 2 تغذية الدواجن متقدم 2 2 3
امراض الدواجن  2 - 2

 االنتاجية
3 

ادارةانتاج قطعان  2 - 2
 الدواجن

1 

 امراض الدواجن متقدم 2 2 3
 

1 

 1 مقاومة وراثية 2 - 2

 1 فسلجة الدواجن 2 2 5
 1 حلقة دراسية 5 - 5
 5 اللغة االنكليزية 5 - -

  المجموع 51 1 51

 

صحة الغذاء الفصل  –مفردات كورسات طلبة الدكتوراه في اختصاص الصحة العامة البيطرية 

 اسبوع 51الدراسي االول 

 االموضوع عــــــــــــــــــدد  الســـــــــــــاعات عدد الوحدات
 

 التسلسل
 نظري  عملي



 5 احياء مجهرية متقدم 2 2 3
تلوث البيئة وصحة  2 2 3

 والدواجنالحيوان 
2 

 3 الوراثة الجزيئية  متقدم 3 - 3
 1 تصميم وتحليل التجاري 2 2 3
 تحليالت غذائية متقدم 5 2 2

 
1 

3 - 3  
 كيمياء حياتية متقدم

1 

 1 طرق بحث 5 - 5
 1 اللغة االنكليزية 5 - 5
  المجموع 51 1 51

 الفصل الدراسي الثاني

 االموضوع عــــــــــــــــــدد  الســـــــــــــاعات عدد الوحدات
 

 التسلسل
 نظري  عملي

تلوث اللحوم والحليب  2 2 3
 متقدم

5 

وبائية االمراض  3 - 3
 المشتركة الغذائية

2 

االحياء المجهرية للحوم  5 2 2
 والحليب متقدم

3 

حفظ اللحوم والحليب  5 2 2
 متقدم

1 

صحة اللحوم والحليب  5 2 2
 متقدم

1 

  كيمياء اغذية 2 - 2

 1 مواضيع خاصة 2 - 2

 حلقة دراسية 5 - 5
 

1 

 1 اللغة االنكليزية 5 - 5
 5 المجموع 51 1 51

 

 

 

 

 



 فرع الطب الباطني والوقائي البيطري

 

 

جامعة بغداد، إذ تأتي أهميته من ارتباطه /أحد أهم الفروع العلمية في كلية الطب البيطري

يكون طبيباً بيطرياً ناجحاً من خالل العمل على  تدريسه ، وإطالعه المباشر بتأهيل الطالب كي 

على كافة الجوانب المتعلقة بتعلم أساليب تشخيص األمراض وصرف العالج للحاالت المرضية ، 

وكيفية التعامل مع األوبئة واألمراض من خالل تعلم الطرائق الصحيحة للسيطرة على األمراض 

دورية والعمل المستمر على رفد الجامعات والمؤسسات العلمية  من برامج وقائية ، وتلقيحات

. بالكوادر العليا من حاملي شهادة الدبلوم والماجستير والدكتوراه في االختصاصات السريرية

وتعد الفروع العلمية األخرى روافد تصب في نهر الطب الباطني البيطري ، لتكون المجرى 

بيطرية من أمراض معدية وأمراض مشتركة وأمراض الطب الرئيس الذي يغذي المهنة بالعلوم ال

 .الباطني وغيرها من العلوم

 

 :  رؤية ورسالة وأهداف الفرع

هدف فرع الطب الباطني والوقائي هو تهيئة الطالب للعمل في مهنة الطب البيطري من 

خالل رفدهم بالمهارات السريرية والتشخيصيه والعالجية ، خطط السيطرة والوقاية من 

 األمراض المعدية والوبائية

  

 



 :المختبرات العلمية 

 .مختبر التشخيصات المرضية -

 .ثالثة مختبرات علمية للدراسات العليا -

 

 المناهج والمفردات العلمية

 

- :الدراسات االولية 

 :المرحلة الرابعة 

 عدد الساعات العملي عدد الساعات النظري الموضوع

  اسبوعيا ساعات 3درس سنوي  األمراض المعدية

  ساعات اسبوعيا 3درس سنوي  الطب الباطني

 ساعة اسبوعيا 2 درس سنوي ساعة واحدة اسبوعيا تشخيصات مرضية

 ساعات اسبوعيا 4    سريريات

 

 :المرحلة الخامسة 

 عدد الساعات العملي عدد الساعات النظري الموضوع

  ساعات اسبوعيا 3درس سنوي  الطب الباطني

 اسبوعيا 15  سريريات

 

 

 الدراسات العليا 

 الدبلوم العالي

الفصل  الطب الباطني والوقائيفي اختصاص العالي   الدبلوممفردات كورسات طلبة

 اسبوع 51الدراسي االول 

       ت

 الموضوع

 عدد الوحدات  عدد الساعات          

 عملي      نظري     



 

الفصل الدراسي  الطب الباطني والوقائيفي اختصاص العالي   الدبلوممفردات كورسات طلبة
 اسبوع 51 الثانيا

 

 ت

 

 الموضوع              

  عدد الساعات      

 عملي    نظري    عدد الوحدات  

 2 -         2      2-طب باطني  -1

 2 -         2      2-طب وقائي -2

 4.5 9        -       2-سريريات -3

 2.5 3         1      طرق تشخيص -4

 - -       -       إحصاء -5

 1 -       1       لغة انكليزية -6

      44                44              6المجموع                                     

 

 الماجستير

 

  والوقائيالطب الباطني في اختصاص  االماجستير مفردات كورسات طلبة

 2           -            2     1-طب باطني -1

 2            -               2             1-طب وقائي -2

وبائية  -3

وأمراض 

 مشتركة 

            2               -            2 

 4.5             9                -             1-سريريات -4

 2.5             3 1              وسونار أشعة -5

تشريح  -6

 مرضي

-                 3 1.5 

 1              -                 1            لغة انكليزية -7

 15.5                              15                                                8المجموع                                 



 اسبوع 51الفصل الدراسي االول 

 

 ت

 

 الموضوع      

  عدد الساعات

 عملي    نظري      الوحدات      

أمراض المجترات  -1

 الكبيرة 
2 - 2 

أمراض المجترات  -2

 الصغيرة

2 - 2 

 4.5 9 - 1-سريرات -3

طب الحيوانات  -4

 البرية 

2 - 2 

 3.5 3 2 إحصاء -5

مجهرية أحياء  -6

 سريرية

1 3 2.5 

 1 - 1 طرق بحث -7

 1 - 1 لغة انكليزية -8

 18.5 15 11 المجموع                           

 

 ت

 

 الموضوع       

  عدد الساعات    

 عملي  نظري   عدد الوحدات

 2          -      2       أمراض الخيول -1

 2           -      2       أمراض الكالب والقطط -2

 4.5           9      -       2-سريرات -3

 3.5           3       2       تشخيصات مرضية متقدم  -4

 2 -       2      الوبائية -5

 1 -      1      حلقة دراسية -6

 1           -       1      لغة انكليزية -7



 

 

 

 

 

 

 

 اسبوع 51الفصل الدراسي الثاني 

 : الدكتوراه

 

  فلسفة في الطب الباطني والوقائي في اختصاص الدكتوراه  مفردات كورسات طلبة

 

 عاسبو 51الفصل الدراسي االول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      51                 52         51المجموع                                        

 

 ت 

 

 الموضوع        

  عدد الساعات    

 عملي    نظري    الوحدات  

 2          -       2      أمراض الجهاز الهضمي  -1

 2 -       2       االمراض الجلدية -2

 6 12       -      1-سريريات -3

 3.5 3      2      فسلجة عامة -4

 3.5          3      2      مناعة متقدم  -5

 2.5 3      1      مواضيع خاصة -6

 1 -      1      لغة إنكليزية -7

 4102             44          41المجموع                                   



 

 اسبوع 15الفصل الدراسي الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت

 

 الموضوع            

  عدد الساعات    

 عملي    نظري    الوحدات

 -       -       2      أمراض الجهاز التنفسي  -1

 -      -       2      أمراض الجهاز القلبي الوعائي -2

 12    12      -      2-سريريات -3

 -      -       2     العالج -4

 3      3      2     علم الدم -5

 -      -      1     حلقة دراسية -6

 -      -      1     لغة انكليزية -7

 42            42      41المجموع                                        



 فرع الطفيليات

 

 البيطريه الديدان تشمل والتى المتعدده  بانواعها الطفيليات مادة بتدريس الطفيليات فرع ختصي

 تدريس ويتم .السريريه والطفيليات البيطريه االوالي،والبيطريه الطبيه لحشراتاو

 . الثالثة للمرحلة عام مدار على دراسيين فصلين علي للطــالب الطفيليات مادة

 ،  الطفيليات لمادة واالختيارية المتخصصة المقررات من العديد بتدريس ايضا الفرع ويقوم

 المعتمدة الساعات بنظام ذلكو مراحلها بمختلف العليـا الدراسـات لطـلبة

 

- :رؤية ورسالة وأهداف الفرع

يعنى الفرع في تدريس  مادة الطفيليات لطلبة المرحلة الثالثة لكلية الطب البيطري اذ  يتم تعريف 

الطلبة على االنواع المختلفة من الطفيليات وأثرها على حياة اآلنسان والحيوان فضال عن 

يقوم الفرع بتنفيذ . والسيطرة وعالج االمراض المتسببة عنها أمراض وبائية وطرق التشخيص 

وتوفير البيئة البحثية لهم كما يضع الفرع الية ( ماجستير ودكتوراه ) برامج الدراسات العليا 

تعاون مع الكليات واالقسام المتناظرة في جامعات القطر ومع كل من وزارات الزراعة والصحة 

الفرع الى حصول خريجين على مستوى عالي من المعرفة في يهدف . والعلوم والتكنولوجيا

ء خبرات علمية في مجال مجال علم الطفيليات واالمراض الطفيلية المشتركة لغرض بنا

 .االختصاص

 

 

 :المختبرات العلمية



 .مختبر الدراسات االولية -1

 .مختبر الدراسات العليا  -2

ية حيث تضم أجهزة متنوعة ومختلفة شعبة االوالي الطفيلية وشعبة الحشرات الطبية والبيطر

 مخصصة البحاث طلبة الدراسات العليا

 

 

 المناهج الدراسية والمفردات العلمية 

 :الدراسات األولية 

 المرحلة الثالثة

  عدد الساعات  عددالوحدات الموضوع ت

 عملي  نظري     

 3      3    3        الطفيليات- 1

 

 

 :الدراسات العليا 

 الماجسيتير 

 15مفردات كورسات طلبة االماجستير في اختصاص الطفيليات     الفصل الدراسي االول  

 اسبوع

 

 عدد الساعات

 

 عددالوحدات

 

 الموضوع

 

 ت

 

 العملي

 

 النظري

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

3.5 

 

مناعة االمراض 

 الطفيلية

 

1 -



 

3 

 

2 

 

3.5 

 

الحشرات الطبية 

 والبيطرية

 

2 -

- 3 الحياتيةالكيمياء  3.5 2 3

  -4 االحصاء الحياتي 3.5 2 3

 -5 اللغة االنكليزية 1 1  -

 -  -6 طرق بحث 1 1

 9                11                            16المجموع                                            

 

 

 

 اسبوع 15الفصل الدراسي الثاني 

 

 عددالوحدات

 

  عدد الساعات    

 الموضوع     

 

  ت

 عملي

 

 نظري 

 -1 االسطوانيات  2     3     3.5      

 -2 المثقوبات 2     3     3.5

 -3 الشريطيات 2     3        3.5       

 -4 االوالي 2     3   3.5       

 -5 اللغة االنكليزية 1     - 1       

 -6 الحلقة الدراسية 1     -     1      

 16            12        11المجموع                                          

 

 



 

 

 

 

 الدكتوراه

 مفردات كورسات طلبة الدكتوراه في اختصاص فلسفة في علم  الطفيليات البيطرية

 اسبوع 15الفصل الدراسي االول  

 

 عدد الوحدات

  الموضوع عدد الساعات     

 نظري عملي  ت

 -1 علم الطفيليات المتقدم 2       3      3.5

األمراض الطفيلية  2       3      3.5

 المشتركة 

2- 

 -3 علم القراديات 2 3 3.5

 -4 علم الطفيليات السريري 2 3 3.5

 -5 اللغة االنكليزية 1 - 1

 -6 الفسلجة العام 2 3 3.5

                                          18.5            13                11المجموع                           

 

 اسبوع 15الفصل الدراسي الثاني 

   

 



 عدد الوحدات عدد الساعات الموضوع ت       

  عملي نظري  

 3-  3 علم الوبائية- 1

 3.5 3 2 الوراثيةالهندسة - 2

 3.5 3 2 علم امراض الدم- 3

 3.5 3 2 العالج- 4

 1-  1 اللغة االنكليزية- 5

 1-  1 الحلقة الدراسية- 6

 15.5          9           11المجموع                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرع الفسلجة واألدوية

 

 

 

 

 

 

 



 

يشمل الفرع اربعة شعب علمية . فروع كلية الطب البيطريمن اكبر واالدوية  فرع  الفسلجة 

ألدوية و الكيمياء العامة  يتولى الفرع وضع و تدريس اهي شعب الفسلجة والكيمياء الحياتية و

لوريوس االمفردات العلمية التي تعطى  لطلبة الدراسات االولية  كجزء من متطلبات درجة البك

عضوية )الكيمياء والتي تشمل راحل الدراسية المختلفةفي الطب و الجراحة البيطرية  في الم

والكيمياء الحياتية وبالصورة التي تعلم الطالب مكونات الخلية الحية ( والعضوية وتحليلية

وتداخالتها في الحاالت الصحية  وغير الصحية والمسارات االيضية والتغيرات التي تصاحب 

جة فان طالب المرحلة الثانية يزود بكم من اما بخصوص الفسل. لمختلفةااالصابة باالمراض 

                                                                                                                    .المعلومات حول الية عمل وتنظيم اجهزة الجسم المختلفة للكائن الحي 

 وما له عالقة والسموم علم الصيدلةفي اسسيات وفي مجال علوم االدوية يعطى الطالب اس

                                                                                                                         .وائية الطب البيطري دب

الماجستير لنيل شهادتي  ااضافة الى ذلك  فأن الفرع يمنح الفرص لطلبة الدراسات العلي

 .ةفي الفسلجة واالدوي الدكتوراهو

 :رؤية ورسالة وأهداف الفرع

                                                                               

يسعى فرع الفسلجة واألدوية ومن خالل برامجه األنية وخططه المستقبلية بأن يكون            

ة في نقل نتاجات الدراسات العلمية الى طلبة الدراسات األولية والعليا في مقدمة األقسام العلمي

وتعليمهم أساسيات علوم الكيمياء والكيمياء الحياتية والفسلجة واألدوية والسموم في مجاالت 

العلوم البيطرية وتنفيذ البحوث ذات التخصصات المشار لها أنفا وترسيخ النزاهة العلمية , 

لمي الجودة البحثية في التعلم, خدمة المجتمع وأحتياجات البلد لمواكبة وأخالقيات البحث الع

 .التقدم العلمي  العالمي 

 

 

 
 

 : المختبرات العلمية

 
 االولية الدراسات لطلبة  مختبر الكيمياء العامة*

 االولية الدراسات لطلبة  مختبر الكيمياء الحياتية* 

 العليا المتقدمالدراسات لطلبة مختبر الكيمياء الحياتية *

 االولية لطلبة الدراسات مختبر الفسلجة *

 الدراسات العليا المتقدم لطلبة مختبر الفسلجة *

 االولية  لطلبة الدراسات مختبر االدوية ل*

 الدراسات العليا المتقدم  لطلبةمختبر االدوية *

 مختبر السموم المتقدم *

 مختبر البيت الحيواني *



 

 

 

 

 

 المناهج الدراسية والمقررات العلمية 

 

 

   -:الدراسات األولية    -1

 

 

 ت  

 

 المادة         

 

عدد  

 الوحدات

 المرحلة عدد الساعات             

  عملي      نظري        

 المرحلة االولى 2 3 4 الكيمياء العامة -1

 المرحلة الثانية 2 4 5 فسلجة الحيوان -2

 المرحلة الثانية 2 3 4 الحياتيةالكيمياء  -3

 المرحلة الثالثة 2 3 4 علم األدوية -4

 المرحلة الثالثة  2 2 علم السموم -5

 

 -:الدراسات العليا -2

 

 :في الفسلجة دكتوراه       

 إسبوع 15/الفصل الدراسي األول         

 

 



 أسبوع 51/الفصل الدراسي الثاني

 

 

 : ماجستير  في الفسلجة  -3

 

 ساعة 15الفصل الدراسي االول 

 

 الوحدات

  الساعات

 العملي الموضوع

 

 النظري

 

 فسلجة متقدم            3 3 4.5

 كيمياء حياتية متقدم 2 3 3.5

 إحصاء حياتي 2 3 3.5

 بايولوجي جزيئي 2 3 3.5          

 طرق بحث 1 - 1  

 اللغة اإلنكليزية 1 - 1  

 

 

 ساعة 15الفصل الدراسي الثاني     
 . 

 

 

 الوحدات

  الساعات

 العملي الموضوع

 

 النظري

 

 القلب والدوران فسلجة  2 3 3.5

 التنفسفسلجة  2 3 3.5

 الخليةفسلجة  2 - 2

 التنظيم األيضي 2 3 3.5

 فسلجة الجهاز البولي 2 3 3.5

 اللغة اإلنكليزية 1 - 1

 

 الوحدات

  الساعات

 العملي الموضوع

 

 النظري

 

 دوية المتقدمأ 2 6 5

 العصبيفسلجة الجهاز  2 3 3.5

 مناعة عامة 2 3 3.5

 كيمياء سريرية 2 3 3.5

 أنزيمات عام 2 3 3.5

 حلقة دراسية 1 - 1

 اللغة االإنكليزية 1 - 1



 

 وحداتال

  الساعات

 العملي الموضوع

 

 النظري

 

 متقدمغدد صم  2 3 3.5

 فسلجة تناسل 2 3 3.5

 فسلجة دواجن 2 3 3.5

 فسلجة هضم 2 - 2

 تقنيات كيمياء حياتية 1 5 3.5

 حلقة دراسية  1 - 1

 اللغة اإلنكليزية 1 - 1

 

 -:الكورسات األختيارية

 التدريسية للقسم تغطي بصورة كاملة  المتطلبات التعليمية للفروع االخرى في الكلية   أةان الهي

 علم الفسلجة العام -

 الكيمياء الحياتية المتقدم --

 (.الشعبي)في العالج العالجات   -

 

  -:دكتوراه في األدوية

 

   -:أسبوع 15الفصل الدراسي االول

 

 ت  

 

 المادة         

 الوحدات عدد الساعات             

  عملي نظري      

     1.5        2        تحليالت مرضية -1

        1.5        2         سموم متقدم -2

     3         2        أدوية سريري -3

  2        2         تداخل دوائي -4

  1 1        لغة انكليزية -5

 

 

 

 -:أسبوع  15الفصل الدراسي الثاني 

 



 

 ت  

 

 المادة         

 عدد الساعات             

 عملي نظري      

 1.5 2 مواضيع خاصة -1

 1.5 2 حركية دوائية -2

 1.5 2 عالج متقدم -3

 3 2 أدوية متقدم -4

 1 2 أحياء مجهرية عام -5

  حلقات دراسية -6

1 

 

1 

  انكليزية لغة -7

1 

 

5 

 

 

 مجاستير في االدوية

 ساعة 15الفصل الدراسي االول 

 

 ت  

 

 المادة         

 عدد الساعات             

 عملي نظري      

 3 2 ادوية متقدم -1

 1.5 2 كيمياء حياتية -2

 1.5 2 فسلجة متقدم -3

 1 1 طرق بحث -4

 2 2 احصاء -5

   اللغة االنكليزية -1



1 1 

 ساعة 15الفصل الدراسي الثاني 

 

 ت  

 

 المادة         

 عدد الساعات             

 عملي نظري      

 2 3 ادوية متقدم -1

 1.5 2 عالج -2

 1.5 2 تقيم سالمة االدوية -3

 1.5 2 سموم سريري -4

 1        1 حلقات دراسية -5

  لغة انكليزية -6

1 

 

1 

 

 

 :فرع االمراض وأمراض الدواجن 

 



 

الفرع مختبرات لتدريس طالب المراحل االولية ويضم  1955تأسس الفرع مع تأسيس الكلية عام 

 . والدراسات العليا

 :رؤية الفرع وأهدافة ورسالتة 

لمادة األمراض وامراض الدواجن ( البكلوريوس ) يعنى الفرع بتدريس طلبة الدراسات االولية 

من خالل دورات للتعريف بمفهوم الطب  يربط أنشطة الفرع بالمجتمع الخارجوأمراض األسماك و

الجيد للطالب في قاعات الدراسة ، وتوفير المناخ  وتقديم الخدمات اإلرشادية والعالجية، البيطرى

ومراكز البحوث ، تحفيز وتطوير دور البحث العلمى عن طريق مخاطبة الجامعات والمختبرات ، و

،  (يالتعليم اإللكترون –اإلنتداب  –اإليفاد )توفير اإلمكانيات عن طريق و بادللت المحلية والدولية

أو الدكتوراه بما يخدم المجتمع والبيئة الخارجية  ،القيام باإلشراف على رسائل الدبلوم أو الماجستيرو

أواألسماك حيث يتم دراسة متطلبات واحتياجات سوق ، المراض أو الدواجن اسواء فى مجاالت 

تغطية كل ما يلم بالبيئة يشتمل العمل وتوزيع طالب الدراسات العليا لدراسة تلك المتطلبات بما 

عمل مشروعات ، وأو فطرية أو طفيلية أو فيروسية الخارجية من أمراض سواء أمراض بكتيرية 

أو المشاكل التي ، المختلفة مثل األمراض السرطانية المشكالت بحثية تمس البيئة بشكل مباشر لحل 

طريق توزيع سجالت الطالب تفعيل دوراإلرشاد األكاديمى للطالب عن ، وتخص الدواجن أواألسماك

مشاكلهم ومتطلباتهم ، فضال عن زيادة كفاءة أعضاء هيئة للسادة أعضاء هيئة التدريس لمتابعة 

 .التدريس والعاملين عن طريق عقد دورات في مجال األدارة واستخدام الحاسب األلي 

 :ويتألف الفرع من ثالث شعب 

 .شعبة األمراض  -1

 .شعبة أمراض الدواجن  -2

 شعبة أمراض األسماك -3

 شعبة امراض االسماك

تمتلك الشعبة )االولية في  الكلية مادةتربية وادارة مزارع االسماك المراحل  تدريس -5

 .(احواض ترابية مثالية لتربية االسماك في موقع الكلية 



وتشخيص امراض االسماك وطرائق عالجها آخذين بنظر االعتبار اتباع الوسائل  -2

العلمية العلمية الحديثة في عرض المادة العلمية فضال عن تحديث المناهج والمفردات 

 .بما يتالءم والتطور العلمي الحاصل

مواكبة التطور العلمي الحاصل في البلدان المتقدمة في مجال امراض االسماك عن  -3

طريق ادخال التقانات العلمية الحديثة مستفيدين من طلبة الدراسات العليا في تنفيذ هذه 

تاثيرات جانبية للعالج أي المشاريع , مع التركيز على خفض كلفة العالج وعدم حصول

 .مع سهولة استعمال هذه التقانات 

تقديم استشارات فنية وعلمية لمربي االسماك في االحواض الترابية واالقفاص العائمة  -1

في عموم العراق يتضمن كيفية تصميم المزارع السمكية ,وادارتها ورفع انتاجية 

تواجه المربين   االسماك فضال عن ايجاد الحلول للكثير من المشكالت التي

 .والمستثمرين

التنسيق مع مختلف الوزارات ذات العالقة مثل وزارة الزراعة والبيئة والموارد المائية  -1

من اجل ايجاد الحلول لبعض المشاكل التي تواجه عملهم عن طريق التعاون المشترك ، 

 .بحثيةاو ابرام العقود او االفادة من طلبةالدراسات العليا في تنفيذ المشاريع ال

نشر البحوث العلمية االكاديمية والتطبيقية من قبل الهيئة التدريسية السيما البحوث  -6

 .المتعلقة بمشاكل التلوث البيئي وامراض االسماك

 

 

 

 

 

 المناهج الدراسية والمفردات العلمية

:الدراسات االولية  

الزينة ،  تمتلك الشعبة مختبر امراض االسماك للدراسات االولية ،ويضم وحدة اسماك

دوانم  4وتوجد اربعة احواض ترابية بمساحة . فضالً عن نموذج لمفقس اسماك تعليمي 

. وبواقع دونم واحد لكل حوض الجراء البحوث الخاصة بعلوم امراض االسماك  

 

 

 الموضوع

 عدد الساعات

 عملي    نظري  

 2 2 علم امراض االسماك  فصل واحد

 



 

 

 :الدراسات العليا 

  كورسات طلبة الماجستير في اختصاص  علم امراض االسماك الفصل الدراسي مفردات

 اسبوع 15االول 

 الموضوع عدد الساعات النظري عدد الساعات العملي عدد الوحدات

 طرق بحث 1 2 2
 علم االمراض المتقدم - 2 1
 االخصاء الحياتي 2 2 3
علم االحياء  3 2 4

 المجهرية العام
 االسماكتربية  2 1 3
 امراض االسماك 2 2 3
 اللغة االنكليزية  1 - 1
 المجموع 11 12 17

 

 اسبوع 15الفصل الدراسي الثاني 

 الموضوع عدد الساعات النظري عدد الساعات العملي عدد الوحدات

 علم المناعة المتقدم 2 2 3
 سريريات اسمك - 6 3
 تصنيف االسماك 2 2 3
امراض االسماك  2 2 3

 المتقدم
 الحلقة الدراسية 1 - 1
 اللغة االنكليزية 1 - 1
 المجموع 8 12 14
 

 

 

 :  المختبرات العلمية لشعبة أمراض الدواجن

 مختبر الدراسات األولية -1

 مختبر الدراسات العليا -2

 مختبر التشخيصي للعيادة االستشارية -3

 



 :المناهج الدراسية والمقررات العلمية 

 :االولية 

  الدواجن المرحلة الرابعةأمراض 

 
عدد  المادة

الساعات 

 النظري

عدد 

الساعات 

 العملي

امراض 

 الدواجن

3 3 

 

 :سريريات المرحلة الخامسة 

 

 الدراسات العليا 

 دبلوم في امراض الدواجن - أ

 الساعات الوحدة  المادة  ت

 ساعة 51 وحدات 1 سريريات أمراض دواجن                   

 ساعات 1 وحدات 1 أمراض دواجن متقدم                        2

 ساعات 3 وحدات 3 علم مناعة الدواجن 3
 

ماجستير في امراض الدواجن –ب   

 الساعات الوحدة  المادة   ت

 ساعات 1 وحدة           52 سريريات أمراض دواجن                   5

 ساعات 1 وحدات 1 أمراض دواجن متقدم                        2

 ساعات 3 وحدات 3 علم مناعة الدواجن 3

 

 

 

 :دكتوراه  في امراض الدواجن 

  اسبوع 15الفصل الدراسي االول 

 الوحدات العملي النظري المادة

  2 3 5علم االحياء المرض



  - 2 امراض دواجن متقدم

  2 - 5سريريات امراض الدواجن 

  2 2 مناعة دواجن

  - 2 مواضيع خاصة

  5 - حلقة دراسية شرائحية

  - 5 اللغة االنكليزية

 

 

  اسبوع 15دكتوراه  الفصل الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدات العملي النظري المادة   ت

  5           2 ادارة دواجن متقدم                   5

  -           2 أمراض دواجن متقدم                        2

  1                                   2سريريات امراض دواجن  3

  5 2 حمات متقدم    1

  2 5 فسلجة دواجن 5

   5 اللغة االنكليزية 1



 الشعب والوحدات االدارية

 الشؤون العلمية والدراسات العليا

 

 

جامعة بتعد الشؤون العلمية والدراسات العليا واحدة من الشعب المهمة في كلية الطب البيطري 

ومن هنا بدأت اهمية هذه الشعبة في تطوير الشؤون العلمية (  5511) و تأسست في عام .بغداد 

 .منذ ذلك الوقت الرتباطها المباشر ببحوث التدريسين وطلبة الدراسات العليا

 

 األهداف 

ف من الشؤون العلمية والدراسات العليا هو اعداد , وتخريج طلبةالدراسات العليا لغرض الهد

اإلفادة منهم للتدريس بمختلف التخصصات العلمية في كليتنا , وتطويرهم من خالل البحوث 

 .العلمية التي تمكنهم من تخريج طلبة الدراسات العليا لكي يخدمون هذا البلد العزيز

 

- :المستقبلية الرسالة والرؤى 

الرسالة والرؤى المستقبلية للشؤون العلمية هي تخريج كادر من حملة الشهادات العليا بدرجات 

متميزة وموضوعات جديدة بمختلف االختصاصات العلمية االساسية,والسريرية والتركيز على 

ة وتنميتها , البحوث ذات الطابع التطبيقي لغرض اإلفادة منها في المحافظة على الثروة الحيواني



اضافة الى أرسال طلبة لالبتعاث خارج العراق لغرض الحصول على الشهادات العليا, ونقل 

 .عليها من أجل رفع المستوى العلمي  المعلومات, الحديثة التي حصلوا

 

- :يتضمن عمل هذه الشعبة

 .اتحرير الكتب الرسمية الخاصة بالشؤون العلمية وطلبة الدراسات العليا وإصداره. 5

 .تنظيم ملفات الكتب الرسمية بالشؤون العلمية. 2

 .اقرارالخطة البحثية لطلبة الدراسات العليا .3

 .اكمال معامالت اصدار االوامر الجامعية للطلبة المتخرجين واحتساب المعدل النهائي. 1

 .إنجاز السيرة الدراسية لطلبة الدراسات العليا. 1

 (.االول والثاني واالستثنائي )راسات العليا الدراسة متابعة طلبات التمديد لطلبة الد. 1

 .تسجيل مباشرة طلبة الدراسات العليا الجدد .1

 .اصدار االوامر االدارية باالمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه. 1

 .اصدار االوامر االدارية الخاصة بلجان الخبراء لمشاريع بحوث طلبة الدكتوراه. 5

 .والرسائل للطلبة المتخرجين وحفظ نسخ منها في الدراسات العليا توزيع االطاريح .51

 .اصدار الوثائق للطلبة المتخرجين . 55

 .تأييد براءة ذمة الطلبة المتخرجين . 52

 (.حسب السنة)و(وتنظيمها حسب الفروع)اعداد ملفات الطلبة .53

نسحبين من الدراسة وطلبة اصدار االوامر االدارية للطلبة المؤجلين والمرقنة قيودهم والم.51

 .النفقة الخاصة

 . عمل احصائيات للطلبة المتخرجين من الكلية وحسب السنوات. 51

 .تأييد صحة صدور للكتب والوثائق الخاصة بطلبة الدراسات العليا المتخرجين من الكلية. 51

 

 

 

 



 شؤون الطلبة التسجيل

 

 

 

دخولهم الكلية إلى ما بعد التخرجفشعـــــبة التسجيل تعنى هذه الشعبة بكل ما يتعلق بالطلبة منذ 

عن تسجيل الطلبة , واستكمال ملفاتهم ووضع الجداول للمــــــواد الدراسية وعمل  هي المسؤولة

قوائم بأسماء الطلبة ووضع جداول االمتحانات , ومتابعة انتظام دوامهم وانضباطـــهم وااللتزام 

فة الى مسؤولية انتقال الطلبة من الكلية وإليها, وإعادة الطلـــبة بالتعليمات والزي الموحد باإلضا

المرقنة قيودهم وتستمر هذه العملية الى تخرج الطلبة , وإصدار االوامر االداريــة بتخرجهم 

ومن ثم منحهم وثائق التخرج وفيما يأتي عرض لوحدات  شعبة شؤون الطلبة والتسجيل وموجز 

 .عن عمل كل وحدة

 

 

 



 الوحدات التابعة لشؤون الطلبة والتسجيلاسماء 

 

 وحدة الماسترشيت وأولياتاللجنة االمتحانية -" :ثانيا وحدة االضابير واالرشفة -" :اوال

مسؤولية هذه الوحدة حفظ االضابير العائدة للطلبة  -1

 .المستمرين بالدراسة والخريجين

إدامة االضابير أي حفظ االوامر الصادرة بحق الطلبة -2

 (.الغيابات والشكر والتقدير والخ)مثل 

تقوم بأرشفة اضابير الطلبة الخريجين لكافة السنوات -3

 .والمستمرين بالدراسة

تقوم بحفظ الماسترشيت العائد للطلبة الخريجين -1

والمستمرين على الدراسة وادامته بصورة 

 .مستمرة

 .مسؤولة عن درجات الطلبة كافة -2

 وحدة صحة الصدور -" :رابعا وتدقيق الوثائقوحدة اصدار  -" :ثالثا

تقوم هذه الوحدة باستالم طلبات الخريجين للحصول على 

الوثائق الدراسية سواء كانت بالدرجات او بدون درجات 

، ومن ثم العمل على انجاز واصدار هذه الوثائق 

باالعتماد على سجالت الدرجات واوامر التخرج وملفات 

 .الخريجين

بتدقيق الوثائق الواردة إلى الكلية وكتب تقوم -1

التأييدات العائدة للخريجين الذين يرومون صحة 

 .صدورها

تهيأةكافة االوليات للخريجين المراد بهم صحة -2

 .صدور وثائقهم

ارسال موقف شهري لصحة الصدور المنجزة خالل -3

 .الشهر الى الجامعة

 وحدة حفظ االوامر -" :اسادس وحدة قاعدة البيانات واالحصاء -" :خامسا

تقوم باإلحصاء العائد للطلبة من ناجحين وراسبين 

ومكملين والمرقن قيدهم  والمؤجلين وتقديمها الى وحدة 

 .البيانات

تقوم بحفظ كافة الكتب الصادرة والواردة التي تأتي      

من كافة دوائر الدولة والجامعة والوزارة واالوامر 

 .الكليةاالدارية الصادرة من 

 وحدة الصادر والوارد -" :ثامنا وحدة النقل واالستضافة والبريد -" :سابعا

تقوم بنقل واستضافة الطلبة من الكليات المناظرة -1

 .على وفق ضوابط االنتقال

 .متابعة البريد الداخلي والخارجي الخاص بالتسجيل-2

تقوم بأصدار الكتب المحررة من قبل الكلية -1

 .ارقام خاصة بهاواعطائها 

  وحدة الهويات وبراءة الذمة   -" :تاسعا

 تقوم بأصدار الهويات الخاص لطلبة الدراسات االولية 



والعليا ومتابعة الطلبة المنقولين و الخريجين في مسألة 

 .براءة ذمتهم من الكلية

 

 

 شعبة الموارد البشرية

 

البيطري , وهي عبارة عن مجموعة وظائف تعد من الشعب األدارية المهمة في كلية الطب 

وأنشطة لخدمة الكلية وإفرادها وضمان حقوقهم , أضافة الى الواجبات الرئيسة والمعتادة في 

 .حفظ سجالت وأضابير األفراد 

 

 -:تقسم شعبة الموارد البشرية الى وحدات 

 وحدة األرشيف  -5

 وحدة األفراد والهويات -2

 وحدة الملفات  -3

 الطباعةوحدة  -1

 وحدة األرشفة -1

 وحدة التقاعد -1

 



 

 من واجبات هذه الشعبة 

 .نشاط متعلق بالتطورالوظيفي للموظفين -5

 .نشاط التطور التنظيمي -2

 .إدخال الحاسوب في عمل الموارد البشرية  -3

 .بناء عالقات إنسانية مع كافة منتسبي الكلية , وتلبية طلباتهم ضمن األطار القانوني -1

 االعتماد على القوانين النافذة في العمل والتعليمات , والتوجيهات الواردة  -1

 .من المراجع العليا

 

 شعبة الرقابة والتدقيق

 

 

 :  يتضمن عمل الشعبة

 .تدقيق رواتب المنتسبين على المالك الدائم والمخصصات الممنوحة لهم قبل الصرف وبعده -5



للدراسات االولية والعليا والمحاضرين الخارجين تدقيق أجور المحاضرات األضافية  -2

 .قباللصرف وبعده
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 .القبض واالمانات 
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 (.االمانات  –السلف  –مدينون)متابعة الحسابات الوسطية  -1

 .مطابقة كشف البنك الشهري مع السجالت  -1

تدقيق السجالتوجداول المصروفات وموازين المراجعة والتحاليل الخاصة بالسلف ,  -1

 واالمانات 

تدقيق الحسابات الختامية والمشاركة في اللجان حسب التكليف , ورفع تقارير شهرية عن  -1

 .التدقيق والرقابة الداخلية قسم / العمل الى رئاسة الجامعة 

متابعة حسابات صندوق التعليم العالي وتدقيق جميع مصروفاتها وايراداتها بما في ذلك  -5

 .المقبولين على قناة النفقة الخاصة 

 .تدقيق المنح الخاصة بطلبة الصف الخامس مع طلبة الدراسات العليا من غير الموظفين -51

صة باللجان واالجور الخاصة بالمجازين دراسيا خارج تدقيق أجور المناقشات الخا -55
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الحقل  –المخازن ) أجراء متابعة مستمرة لكافة األقسام والشعب حسب الحاجة مثل  -52

 (.األدارة  –الشعبة الزراعية  –الحيواني 

 شعبة الدراسات والتخطيط والمتابعة



 

 

 والوحدات, والشعب الفروع ويتصل بكل , عمل هذه الشعبة عمل اسا  ومحوري في الكلية 

 .يكون ارتباط هذه الشعبة بالسيد معاون العميد للشؤون االدارية والمالية و, في الكلية  االدارية

 -:وتتكون الشعبة من وحدتين هما 

 .وحدة االحصاء_5

 .وحدة قاعدة البيانات_2

 

 

 :اهداف الشعبة 

 

عداد وتنظيم المالك العلمي واإلداري والقيام بالمهام إو,  للكليةعداد الخطة العلمية السنوية إ 

 .وإصدار التقرير السنوي, التطويرية اإلدارية 

 

 :الرؤية 

 



تتطلع الشعبة الى تطوير قاعدة البيانات الشاملة لمالك الكلية بكافة التفاصيل مع التطلع لربط 

بشبكة واحدة لسرعة تداول , كافة اقسام الكلية بفروعها العلمية والشعب والوحدات االدارية 

 .وطلب المعلومات وايصالها للشعبة وانجاز ما مطلوب من الجامعة 

 مهام شعبة الدراسات والتخطيط والمتابعة

 

 

 .االحصاء الجامعي السنوي  .1
 (.سنويا) الهيكلية التنظيمية .2

 .التقرير السنوي للكلية.3

 (.سنويا)واقع حركة التشغيل .4

  .  ادارية شؤون/ مالك الكلية. 5
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 .احصائية المتخرجين للدراسات األولية والعليا. 7
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 .والدورات المقامة في الكلية وورش العمل والمؤتمرات، وغيرها من نشاطات الكلية
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أشهر من احصائيات ونشاطات الكلية بموجب  3تزويد الموقع االلكتروني بالتحديث كل . 51

 مذكرة داخلية

 الشعبة المالية

 

 

 -:يتضمن عمل هذه الشعبة

توفير االعتماد المالي لطلبات الشراء المختلفة وحسب تخصيص الميزانية بعد موافقة السيد  -5

 .العميد للصرف 

صرف الوصوالت بموجب مستندات الصرف واعدادالشيكات بالمبالغ المصروفة الستالمها  -2

 .من المصرف 

 .وارسالها الى الجامعة احتساب الرواتب في السجالت , ثم في القوائم , ثم في قرص مدمج  -3

 .تهيأة الرواتب وإعدادها لصرفها ضمن مشروع البطاقة الذكية -1

 .تحسب المحاضرات االضافية للتدريسين وصرفها وتوزيعها من الكادر المحاسبي  -1

 .صرف السلف واألمانات والمشتريات والنثرية جميعها بموجب الصكوك -1

 .بيةعمل مستندات الصرف والقيود المحاس – 1

استالم كافة المبالغ , او الصكوك المعنونة الى كلية الطب البيطري بموجب وصوالت  -1

 .وايداعها في المصرف



فتح السجالت الخاصة بالدورة المحاسبية وترحيل كافة المستندات لها لكي تعمل جداول  -5

 .تحليله للسلف واألمانات والمصروفات

الحسابات الختامية في نهاية السنة وترسل الى الجامعة اعداد الموازين الشهرية جميعها  -51

 .جميعها

صرف مخصصات التالميذ للدراسات االولية والعليا بموجب القوائم المرسلة من  -55

 .الدراسات العليا والتسجيل

 .حفظ المستندات والقيود مع األوليات في األضابير الخاصة بها  -52

 -:صندوق التعليم العالي

 

دوق التعليم العالي وحدة مالية مصغرة ومستقلة تستلم من خالله كافة االيرادات يعد عمل صن

الخاصة بالكلية مبالغ النفقة الخاصة لطلبة الدراسات العليا , وتعد وصوالت قبض ومستندات 

 .الصرف والقيود تودع المبالغ في المصرف 

 شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي

 



ة قيام الكلية بمراجعة اهدافها ورسالتها وعملياتها وانجازاتها تتطلب اجراءات ضمان الجود

ثم تشخيص نقاط الضعف ونقاط القوة ومحاولة اصالح ( الذاتي  التقييم) وامكانياتها بشكل دقيق

 .نقاط الضعف

 

 -:مهام شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي 

نشر ثقافة الجودة في الكلية وبيان اهميتها من خالل الندوات التثقيفية بهدف الوصول الى  -1

 . معايير الجودةالعالمية

جمع البيانات والمعلومات الخاصة بالكلية و، اساتذتها وطلبتها وتوثيقها لالستفادة منها وانجاز  -2

 .لك توثيق وتحديث لقاعدة البياناتوارسال الملفات التقويمية للكادر التدريسي والموظفين كذ

اشراك  المالك التدريسي والوظيفي في دورات ، وندوات خاصة لضمان الجودة واعداد  -3

 .ملفات التقويم الذاتي للكلية

تهيأة االستبيانات التي تخص التدريسين والطلبة ومعالجتها وتحليلها لغرض اإلفادة منها في  -4

 . تعريف التدريسين بآراء الطلبة تقويم اداء التدريسين ومحاولة

 . متابعة المستجدات والنشاطات التي تقوم بها الكلية وتوثيقها -5

تحديد جوانب القوة والضعف في االمكانيات والبرامج التي تقدمها الكلية وتقديم المقترحات  -6

 .والوسائل المناسبة للتغلب عليها

 .آليات ضمان الجودة اعداد ومتابعة البرامج التي تسهم في تطبيق -7

متابعة وتوثيق اداء الفروع العلمية من خالل اعداد لجان ارتباط مع الشعبة لتسهيل عملية  -8

 .التوثيق

 

 مكتبة الكلية



 

مرجعا علميًا ثرًا لما تضمه من كتب علمية  في جامعة بغداد  تعد مكتبة كلية الطب البيطري

لطلبة  المنهجية المعتمدة حديثة تشتمل على أحدث األصدارات إضافة الى ذلك توفيرالكتب

اضافة الى قيامها   بالتنسيق . المراحل االولية والدراسات العليا  اضافة الى المجالت العالمية 

 .ماهو جديد من الكتب والمجالتمع بعض المؤسسات الوطنية والعالمية بتوفير كل 

 :أقسام المكتبة 

 قسم التعليم المجاني  -1

يقوم هذا القسم بتوفيرالكتب المنهجية والمساعدة لطلبة المراحل الدراسية االولية والدراسات 

 .العليا واالساتذة باستعارتها خالل السنة الدراسية 

 قسم الفهرسة والتصنيف  -2

كتب واألطاريح وفهرستها حسب نظام تصنيف ديوي العشري يقوم هذا القسم باستالم ال

 .وتسجيلها وتسليمها الى قسم االستعارة

 (الكتب واألطاريح ) قسم األستعارة  -3

يزود هذا القسم طلبة المراحل الدراسية والدراسات العليا واألساتذة بالكتب القديمة والحديثة 

 .واألطاريحخالل مدة زمنية معينة

 ت العلمية قسم المجال -4

يشتمل على كافة المجالت التي ترد الى المكتبة من الفهر  المخصص لها مع العلم أن          

كل مجلة لها كارت خاص بها , وتسجل فيها كل المعلومات الخاصة لها ويضم القسم على 



 مجالت قديمة وحديثة وتوفيرها لمستفيدي الكلية من الطلبة واألساتذة وتعمل أدرة المكتبة

 .حاليًاعلى فهرست الكتب واألطاريح الكترونيًا

 

 الشعبة الهندسية

 

وحدة إدارية تم استحداثها بموجب موافقة معالي السيد الوزير المبلغة بموجب كتاب وزارة وهي 

ترتبط الشعبة ،  .2008/10/30في  4444دائرة االعمار والمشاريع المرقم  –التعليم العالي 

في ترتبط الشعبة فنياً بقسم الشؤون الهندسية ، كما إداريا بمعاون العميد للشؤون اإلدارية والمالية 

 .رئاسة جامعة بغداد

، وكادر يضم عدد من المهندس والفنيين ( مهندس ) تتألف الشعبة الهندسية من مدير الشعبة  -

 .بمختلف االختصاصات وبعض االداريين

 : عبةواجبات الش

وضع خطة إنشائية سنوية تتضمن اعمال التأهيل والترميم وصيانة االبنية في الكلية من  -1

 .......(.المدنية والصحية والكهربائية والميكانيكية )النواحي جميعها 

إعداد الكشوف الهندسية الخاصة بأعمال التأهيل والصيانة والترميم لألعمال التي تروم  -2

تنفيذ ) حال توافر التخصيصات المالية تنفيذاً مباشراً او إحالتها الى مقاول الشعبة تنفيذها في 

 .، وحسب الضوابط المعمول بها( امانة 



اعداد المخططات االولية وتحديد المتطلبات لألبنية المستحدثة والمقترحة من عمادة الكلية او  -3

التصاميم وجداول  إلعداد قسم الشؤون الهندسية –الفروع ورفعها الى رئاسة جامعة بغداد 

 .الكميات وبالتالي إحالة اعمال تنفيذها بعد حصول الموافقات وتوافر التخصيصات المالية

التنسيق مع دائرة المهندس المقيم لمجمع أبي غريب في كافة اعمال المقاوالت التي إحالتها  -4

 .جامعة بغداد وأشرفت دائرة المهندس المقيم 

والدراسات الفنية في مجال تطوير البنية ومرافق الكلية والشبكة الكهربائية تقديم المقترحات  -5

 .والمجاالت الفنية األخرى ولها عالقة باختصاصاتالشعبة 

االشراف على اعمال الصيانة الكهربائية والميكانيكية لألجهزة والمعدات وتقديم المشورة  -6

 . الفنية عندما يطلب منها ذلك

 

 الشعبة القانونية

 

حيث تضطلع هذه  الطب البيطري بجامعة بغداد  تعد الشعبة القانونية من الشعب الحيوية في كلية

 .الشعبة بدورمهم من خالل الواجبات والمهام المناطة بها

اإلشراف على جميع األعمال والقضايا القانونية ، وتقديم المشورة والمساعدة الشعبة تتولى 

لقة بشؤون الكلية ولكافة الفروع العلمية والشعب والوحدات القانونية في كافة المسائل المتع

، االدارية والترافع في الدعاوى والمشاركة في اللجان التي يتطلب فيها حضور الرأي القانوني 

والهدف من إنشائها ضمان سير تطبيق القانون على جميع األمور، والوقائع القانونية التي تحصل 

 .أثناء سير العملية االدارية 

 -:ومن ضمن مهام هذه الشعبة 

تنظيم وتصديق الكفاالت والتعهدات والعقود ولمختلف األمور التي تتعلق بعمل الكلية  -1

 . الكلية وموظفين أوطلبة

إجراء التحيقيق االداري للمسائل التي تتطلب تشكيل لجنة تحقيقية من خالل العضو القانوني   -2

 . متعلقة بالتحقيقفي اللجنة وإكمال كافة االجراءات ال

رفع الدعاوى الجزائية والمدنية للقضايا التي تخص الكلية ومراجعة المحاكم ، والمراكز  -3

 . والدوائر ذات العالقة ألكمال متطلبات عمل الشعبة



إشراك موظفي الشعبة في أغلب اللجان التي تشكل في الكلية لألمور التي تتطلب وجود  -4

 . العضو القانوني

 

 ت العلمية  الترقيا

                                              

تقوم لجنة الترقيات العلمية في كلية الطب البيطري بجامعة بغداد بترويج معامالت الترقية 

إرسال  -: من خالل( أستاذ  -أستاذ مساعد  –مدر )للتدريسين الى مختلف المراتب العلمية 

بعد اكمال كافة الشروط المطلوبة الى ( التدريسي ) البحوث المقدمة من قبل طالب الترقية 

 .مقيميين من ذوي االختصاص العام , والدقيق من أجل تقييمها علميا 

بط والشروط وبعد أن تصل االجابة ايجابا تعد خالصة خاصة بالترقيات العلمية وحسب الضوا

المعتمدة تتضمن كل المعلومات الخاصة بصاحب الترقية التي تشتمل على النشاطات العلمية 

اما الترقية .والبحثية وإرسالها الى الجامعة لغرض االطالع عليها وإصدارأمرجامعي بالترقية 

ة عليها من العلمية الى مرتبة االستاذية فبعد إكتمالها من لجنة الترقيات العلمية تتم المصادق

التي تقوم بعد تدقيقها ( لجنة الترقيات المركزية ) مجلس الكلية وتروج الى رئاسة الجامعة 

      .بعرضها على مجلس الجامعة لغرض المصادقة عليها

                                                                                                 - 

 .كل الكتب التي تصل من الجامعةاإلجابة عن 

 



 لجنة الترقيات العلمية

 

 .رئيسًا عبد عبا  د مشعان.أ

 .عضوا يعقوب يوسف د عالية.أ

     .عضوا جويدعلوان د محمد.أ

 .عضوا  زناد حسن د خليل.أ

 .ليلى هاشم علول سكرتارية . م

 الشعبة الزراعية 

 

 

بجامعة بغداد التي تعمل  كلية الطب البيطري تعد الشعبة الزراعية واحدة من الشعب الخدمية في

على اظهار الحدائق بالمظهر الالئق من خالل إعادة تنظيمها والعناية بها وزراعة مختلف 

الشعبة الزراعية توفير العلف األخضر, الذي  األشجار الظلية , ونباتات الزينة ويقع على عاتق

ني في الكلية من خالل استغالل المساحات يعد المصدر الغذائي االول لحيوانات الحقل الحيوا

وذلك لتحقيق االكتفاء الذاتي من العلف االخضر , ويعمل على أدارة الشعبة كادر  غير المستغلة

 .زراعي متخصص



 

 

 شعبة الصيانة والخدمات 

 

 

تقوم شعبة الصيانة والخدمات في كلية الطب البيطري بجامعة بغداد بترميم كل مرافق الكلية , 

مسؤولة عن نظافة االبنية والساحات وصيانة مجاري الصرف الصحي والتأسيسات وهي 

 .الصحية والكهربائية وعن توزيع عمال التنظيف ومتابعتهم 

 -:تتكون شعبة الخدمات من

 .ورشة صيانة التأسيسات واالجهزة الكهربائية -5

 .ورشة حدادة مصغرة -2

 .ورشة التأسيسات ت المائية والصحية -3

 .ل وعامالت التنظيف عما -1

 .عامل البدالة -1

 

 



 -:وحدة أمانة المجلس

وهي الوحدة المسؤولة عن تنظيم  جدول اعمال مجلس الكلية وأرشفة االجتماعات الخاصة به 

, ويعد مجلس كلية  ومتابعة تنفيذ القرارات المصادق عليها من مجلس الكلية ورئاسة الجامعة

واالشراف والمتابعة , وتنفيذ فعاليات الكلية العلمية الطب البيطري أعلى سلطة للتخطيط 

واالدارية والفنية وله الصالحيات الكفيلة بتحقيق غاياته في ذلك إذ يخول  اعضاء المجلس 

 .بعض تلك الصالحيات لتمشية أعمال الكلية وأقسامها العلمية واالدارية( عميد الكلية)رئيسه 

 

 :أهداف أمانة المجلس

 .االداري على وفق التعليمات الصادرة من المراجع العلياتنظيم العمل  -5

 .متابعة شؤون المجلس وانجاز االعمال المتعلقة به -2

 .كتابة محضر مجلس الكلية , وتدقيقه -3

 :وحدة مكتب العميد والقلم السري 

يد استالم البريد من شعبةالموارد البشرية ,والفروع العلمية والشعب االدارية وتوزيع البر -1

 .المستلم من العميد

 .استالم البريد االلكتروني الخارجي والداخلي واالجابة عليه  -2

 .حفظ بعض االوليات الخاصة بالكلية ,وعمل سجالت الوارد والصادر السري -3

 .تدقيق الكتب الواردة الى المكتب واالوامر االدارية  -4

 .استقبال الزوار والمراجعين الى مكتب العميد -5

 .االجابة على الكتب السرية الواردة للكلية من الجهات الرسمية المختلفة -6

 

 

 



 وحدة التعليم المستمر 

 

 

لمكتب السيد معاون العميد للشؤون العلمية ضمن الهيكلية الرئيسة وتقوم  تتبع هذه الوحدة ادارياً 

 بمهام مختلفة 

- :منها

 .إقامة وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية -1

 (.الصف الخامس ) االشراف على مشاريع التخرج لطلبة الصف المنتهي  -2

فضالً عن تسمية المرشحين داخل وخارج الكلية بعد استحصال الموافقات االصولية  من رؤساء 

 .االقسام ومعاوني العمداء 

شهدت وحدة التعليم المستمر تحوالً محورياً في نشاطها اذ أقامت مؤتمرات علمية لبحوث طلبة 

باإلضافة الى إهداء الجامعة للحلقات الدراسية وتهيأة ، دعم مسيرة العلم  التخرج كجزء مهم في

 .كتب التدريب الصيفي للطلبة وإعدادها

 

 

 



 الشعبة الرياضية والفنية والكشفية 

 
لالنشطة الطالبية دور مهم وعظيم في تنمية قدرات ومهارات الطالب االجتماعية والنفسية 

والفكرية والثقافية والرياضية والفنية مما يساعد على رفع االيجابية وحب العمل والبدنية 

والتعاون فيما بعض من خالل روح العمل واختالط الطالب من كل االقسام واالختصاصات 

 .لجامعة بغداد والجامعات االخرى

وتحسين االدراك واالنشطة الطالبية دور مهم جدا في ابراز المواهب الرياضية والفنية والكشفية 

الفعلي والبدني والحسية وجعل االوامر قوية وفنية من خالل روح التعاون والمنافسة الشريفة 

لتقديم افضل ما موجود من قدرات وقابليات من خالل مشاركة الطالب ضمن البطوالت للمنهاج 

 .الخارجي المحدد من رئاسة الجامعة

راج الكبت الداخلي والقلق والخوف من الدراسة ان مشاركة الطالب لهذه االنشطة يؤدي الى اخ

 .وبالتالي اعطاء الفرصة الى تجدد النشاط والحيوية والتقدم واعطاء افضل ما موجود 

وقد قسمت الشعبة الى ثالث اقسام الوحدة الرياضية والفنية والكشفية ولكل واحدة منها دور مهم 

ها من خالل التدريب والتدريس والمشاركة وبارز في اخراج الطاقات والمواهب الداخلية وتنميت

 .الفعلية خارج الكلية

وقد تأسست وانشأت الرياضة الجامعية في كلية الطب البيطري ضمن استحداث النشاطات 

بإنشاء بناية خاصة بها وما زالت  5511الطالبية في جامعة بغداد واكتملت بشكلها النهائي عام 

رة الطائرة والسلة والتنس وفيما بعد انشئ ملعب لكرة القدم قائمة حتى االن وتم انشاء ملعبان لك

. 



وقد احرزت الشعبة الرياضية والفنية افضل النتائج والحصول على المراكز االولى ضمن 

وال يخفى ان الوحدة الفنية ال تقل ( االنشطة الطالبية)البطوالت الخارجية للمنهاج الخارجي 

وهويات والطاقات الطالبية من خالل اقسامها المتنوعة اهمية عن الرياضة من ابراز المواهب 

سواء بفن المسرح او الموسيقى او الفن التشكيلي والشعر وتسجيل االقالم والخط العربي 

والزخرفة والسيراميك وهي قسم زاخر البراز قدرات الطالب الفنية ومنافسة الكليات االخرى 

لسامية للطالب المشاركين وقد حققت افضل والمشاركة بكل المحافل الفنية وابراز الروح ا

 .النتائج فقد تم انشاءها وحتى االن 

اما النشاط الكشفي له دور ال يقل عن الرياضة والفنية لتطوير المواهب وخلق روح المحبة 

والتسامح والتعاون ونبذ االنانية وحب النفس ومشاركة الطالب باألعمال اليدوية والريادية فهي 

 .المواهب الرياضية والفنية معًا فهي سلسلة مكملة الواحدة االخرىتساهم بإخراج 

وقد كان لدور الشعبة الرياضية والفنية دور متميز وبناء من خالل من ترأسها وال يسعنا سوى 

 .ان ندعو لهم بالرحمة لمن توفى وبطول العمر لمن هو موجود ومنهم 

اسماعيل عبد . د.م.عبد الرحمن        و أنضال . كامل عبد الحسين و د.صالح مهدي و د. د.أ

 .سهى حافظ مهدي . د.م.مؤيد عبد الحميد                     و أ. د.م.الغني و أ

ولكل منهم دور متميز وبناء لرفع اسم الكلية بين كليات جامعة بغداد والحصول على افضل 

 .المراكز ضمن االنشطة الطالبية المتنوعة 

 ماتيةوحدة األعالم والمعلو

 

تضم وحدة األعالم والمعلوماتية كل من االعالم والموقع األلكتروني واالنترنيت بعد أن كانت 

بعد دراسة مستفيضة من وزارة  2011عبارة عن وحدات متفرقة ، تم دمجها في مطلع عام 

 .      التعليم العالي والبحث العلمي لكون هذه االختصاصات مكملة أحداهما األخرى 

دور كبير في تسليط الضوء على النشاطات العلمية والثقافية لكافة الفروع العلمية لإلعالم 

والشعب والوحدات االدارية  كافة وتوثيق المعلومات والنشر باصدارات الجامعة وغيرها من 

 .خالل االعالم في الفضائيات

لطب البيطري التي وتقوم وحدة االعالم والمعلوماتية بعدة مهام منها باصدار مجلة خاصة بكلية ا

 .اضافة الى أقامة الفعاليات والمهرجانات ترصد نشاطات جميع الوحدات والشعب

الموقع االكتروني النافذة االكترونية التي يطل من خاللها العالم على كل مايخص كلية الطب  ويعد

 كل الحرص ان يتضمن ت ادارة الموقع وقد حرصالبيطري من اخبار علمية ونشاطات ثقافية 



وأعضاء ، كلية الطب البيطري  طلبة  معلومات وفيرة يعتقد أنها ضرورية ومفيدة لجميع الموقع 

 . وجميع زوار الموقع من المجتمع المحلي والدولي،الهئتين االدارية والتدريسية 

اما وحدة االنترنيت تعمل على تقديم خدمة االنترنيت والتصفح للطلبة ومساعدتهم على االستفادة 

واقع العلمية والمصادر وتقديم خدمة االنترنيت لطلبة الدراسات العليا وفروعها العلمية من الم

وشعبها االدارية اضافة الى تقديم خدمات ساندة كالطباعة واستنساخ االقراص الليزرية وخدمة 

 . التصوير السكنار

 

 

 

 : مجلة واحة العطاء

نافذة ثقافية   مجلةالوتعد ، مجلة إخبارية منوعة تعنى بآخر اخبار ونشاطات كلية الطب البيطري 

نطل من خاللها على تلك االنشطة العلمية واألدبية والفكرية لتدريسي ومنتسبي الفروع العلمية 

ة والشعب والوحدات االدارية ، وهي مجلة شهرية دورية تصدر عن وحدة االعالم والمعلوماتي

الذي كان من المنادين  خالد كامل كاظمالدكتور  وبإشراف مباشر من عميد الكلية االستاذ

 .والداعمين لها األول

 :ومن اهدافها 

ابتكار ، فضال عن في الوقت ذاته  ةعرض موضوعات هادفة ، و جادة بطريقة سهلة وممتع

 .موضوعات جديدة لعرضها واإلفادة منها 

 

 النادي الطالبي

 

 من قبل عمادة كلية الطب البيطري في جامعة بغداد ،بأهتمام كبيرالخدمات الطالبية  تحضى

 مباشرا وارتباطا ولكون هذه الخدمات لها تاثيرا  ، األجواء المناسبة للدارسةوذلك بغية توفير 

حرصت عمادة الكلية على لذا  والتي منها النادي الطالبيبالطلبة وحياتهم اليومية داخل الكلية 

الئقاً ومريحاً للطلبة لقضاء وقت فراغهم مابين  مكانا تهيئة المكان المناسب له وتاثيثه ليكون

 . المحاضرات اضافة الى زيادة التقارب والترابط االجتماعي فيما بينهم



 

 الحقل الزراعي

 

في جامعة بغداد  التي عمدت كلية الطب البيطري يعد الحقل الزراعي من االتشكيالت المهمة 

العلف االخضر وبمساحة مقدارها اثني عشر دونم , تزرع بمادة الجت إلنتاج وذلك على اقامتها 

والذي يعد الغذاء االساسي لحيوانات الحقل الحيواني بعد ان عانى ذلك الحقل من قلة العلف 

لسد حاجة  االخضر القتصار المساحة المزروعة على خمسة دونم فقط , والتي كانت غير كافية

 2152-1-5تلك لحيوانات ومن هنا جاءت فكرة انشاء هذا المشروع الذي ابتدأ العمل به في 

 .والذي حقق وبنجاح االكتفاء الذاتي لمادة العلف االخضر

 المكتب  االستشاري البيطري .

 

 

 1993: سنة التشريع

 11:11:11 11-11-1993: تاريخ التشريع

على ان يكون مقره في كلية الطب البيطري 1993-1-1البيطري تم تأسيس المكتب االستشاري 

 ويرتبط بعميدها



 

يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واالداري للقيام بجميع التصرفات القانونية 

 لتحقيق اهدافه المنصوص عليها 

 – : يسعى المكتب الى تحقيق االهداف اآلتية

 والتطبيقية في خدمة مربي الحيوانات  وضع الخبرات العلمية –اوال 

توفير مستوى عال من االستشارات والخبرات المتخصصة لوقاية الثروة الحيوانية  –ثانيا 

 وتحصينها من االمراض 

 زيادة وتطوير الخبرات التطبيقية والميدانية ألعضاء الهيئة التدريسية والفنيين  –ثالثا 

وير انتاج اللقاحات واالمصال التي تحتاج الى خبرات تقديم االستشارات إلنتاج وتط –رابعا 

 متميزة وكفاءة عالية في الجانب النظري والتطبيقي 

االشراف على اقامة مشاريع انتاجية مختلفة إلجراء فحوصات السيطرة النوعية  –خامسا 

 والتشخيص المتقدم لألمراض ومسبباتها 

اللحوم والبيض والدجاج واالسماك والخضروات القيام بمشاريع انتاجية مختلفة لتوفير  –سادسا 

 1واألعالف 

القيام باإلشراف على االعمال العرضية التي تنتج من الموارد التدريسية من حيوانات او  –سابعا 

 مواد مختلفة واالشراف على تصريفها 

 االشراف على اقامة المشاريع االنتاجية لتوفير الحيوانات المختبرية وتسويقها  –ثامنا 

 

 

 فحص االغذية ذات المنشأ الحيواني واألعالف وبيان مدى صالحيتها لالستهالك  –تاسعا 

 تقييم االدوية واللقاحات البيطرية المستوردة والمصنعة محليا لبيان كفاءتها  –عاشرا 

إجراء دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية لمشاريع االنتاج الحيواني باالشتراك  –حادي عشر 

 مع مكاتب استشارية جامعية اخرى 

التعاقد مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للقيام ببحوث ومشاريع تتعلق  –ثاني عشر 

 .ينة بتحضير االمصال واللقاحات والسيطرة او الكشف عن امراض مع

 



  : يعتمد المكتب في تحقيق اهدافه على ما يأتي

 

وضع الخبرات العلمية والفنية العضاء الهيئة التدريسية في الكلية في خدمة المجتمع  –اوال 

 باتجاه توفير المنتجات الحيوانية

 ينة تقديم الخدمات العالجية واالستشارات الفنية واجراء الفحوصات المختلفة لقاء اجور مع –ثانيا 

 القيام بحمالت انتاجية في الجانب البيطري لتوفير االعالف والمنتجات الحيوانية المختلفة  –ثالثا 

 .المساهمة في تدريب طلبة كلية الطب البيطري وتطوير مستوياتهم العلمية  –رابعا 

 الطبية البيطرية العراقية المجلة

 

 

جامعة في مجلة علمية تصدر عن كلية الطب البيطري هي : المجلة الطبية البيطرية العراقية 

تنشر المجلة باللغة العربية واالنكليزية البحوث االصيلة والقيمة ذات العالقة بمختلف  ، بغداد

ميادين الطب البيطري والبايلوجي وعلوم الحياة واإلنتاج الحيواني وتقارير الحاالت 

 .ة المرضية والمالحظات البحثية والمقاالت الصغير

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


