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 2022/2021الخطة العلمَة لفرع الجراحة والتولَد م / 

 مقدمة الفرع:

 الرؤَة

الجراحة والتولَد ان َكون احد الفروع السرَرَة المهمة فٍ كلَة الطب البَطرٌ والتٍ ترفد المجتمع َتطلع فرع 

بأطباء بَطرََن ملمَن بعلوم الجراحة البَطرَة وامراض التناسل والتولَد البَطرٌ كون هذا االختصاص َشكل 

 نصف شخصَة الطبَب البَطرٌ .

 الرسالة 

 صمم انطة انثٛطر٘  اػذاد ٔتأْٛم خرٚزٍٛ يتًٛسٍٚ فٙ .1

تطٕٚر انكادر انتذرٚطٙ ٔتًُٛح رٔس انثضج انؼهًٙ يٍ خالل تشزٛغ انثضٕث انؼهًٛح ٔصضٕر انًؤتًراخ  .2

 ٔالايح انذٔراخ انتذرٚثٛح 

تطٕٚر ٔاضتضذاث يختثراخ تخظٛظٛح ٔٔصذاخ ػهًٛح فٙ انتخظظاخ انذلٛمح فٙ يزال انزراصح   .3

 ٔانتٕنٛذ

 

 االْذاف
انضاطم فٙ يزال انزراصح ٔانتٕنٛذ ػٍ طرٚك تضذٚج يُاْذ انذراضاخ  يٕاكثح انتطٕر ٔانتمذو .1

 االٔنٛح ٔانؼهٛا

تمذٚى انخذياخ نهًزتًغ يٍ خالل ػالد انضاالخ انًرضٛح انتٙ تخض صمهٙ انزراصح ٔانتٕنٛذ ٔتمذٚى  .2

 االضتشاراخ انؼهًٛح ال طضاب انضٕٛاَاخ ٔصمٕل ترتٛح انضٕٛاَاخ االَتارٛح

ثٛح نألطثاء انثٛطرٍٚٛ انؼايهٍٛ فٙ يؤضطاخ انذٔنح ال دايح انزطٕر انؼهًٛح  الايّ انذٔراخ انتذرٚ .3

 تُٛٓى ٔتٍٛ انكهٛح االو ٔتطٕٚر االداء انًُٓٙ ٔتؼسٚس انماػذج انؼهًٛح

دػى أاطر انتؼأٌ تٍٛ انكهٛح ٔيؤضطاخ انذٔنّ انًختهفح ٔانكهٛاخ االخرٖ يٍ خالل ارراء انثضٕث  .4

 انتٙ تٕارٓٓا انخرٔج انضٕٛاَٛح  انًشتركح انتٙ تؼانذ انًشاكم

 

 يٓاو انفرع

 اقلعرایةرجمھو

لعلمالبحثوالعاليالتعلیموزارةا
 ي

 جامعة البصرة

 كلیة الطب البیطري

 فرع الجراحة والتولید
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انزراصح ٔانتٕنٛذ ٔانخظٕتح ٔااليراع )) تذرٚص طهثح انذراضاخ االٔنٛح طهثح انًرصهح انراتؼّ .1

انزراصح  :انًرصهّ انخايطح )) اضافح انٗ درش انتطثٛك انثٛطر٘ (( انتُاضهٛح ٔانتهمٛش اططُاػٙ 

 ((انتطثٛك انثٛطر٘ٔانتٕنٛذ  انثٛطر٘  اضافح انٗ درٔش 

 2003.تدرَس طلبة الدراسات العلَا )الماجستَر  والدبلوم( وقد تم تخرج طلبة الماجستَر والدبلوم منذ2

 وَعطٍ الفرع شهادة الماجستَر فٍ الجراحة والماجستَر فٍ التولَد واالمراض التناسلَة 

 رع لمؤسسات الدولة المختلفة .تقدَم االستشارات العلمَة المرتبطة او ذات العالقة بتخصصات الف3

 .تقدَم خدمات للمجتمع من خالل عالج واجراء العملَات الجراحَة فٍ مختلف الحَوانات 4

.تنظَم دورات تدرَبَة تخصصَة لالطباء البَطرََن فٍ الجراحة والخصوبة والتناسل االصطناعٍ  5

 والجراحة المنظارَة  والسونار وتشخَص الحمل بالتقنَات الحدَثة

.التعاون مع الفروع االخري فٍ الكلَة ومؤسسات الدولة )الكلَات االخري , من خالل البحوث 6

 المشتركة لتدرَسٍ الفروع ومشارَع طلبة الدراسات العلَا (

.َلعب دورا كبَرا من خالل دور الجامعه والمجتمع بتقدَم الخدمات واللقاحات  الوقائَة عبر بوابة 7

 وخاصة مناطق االهوار.  المكتب االستشارٌ للكلَة  

 وبوبت تفاصَل الخطة العلمَة للفرع كما َلٍ:

 أوال: الكادر التدرَسٍ:

انذٔنح  تارٚخّ انشٓادِ االضى انخالحٙ خ

 انًاَضح

تارٚخ 

 انتؼٍٛٛ

انهمة 

 انؼهًٙ

االختظاص  تارٚخّ

 انذلٛك

رراصح  2009 أضتار 1993 انؼراق 2004 دكتٕراِ ػثذانثار٘ ػثاش ضاْٙ  .1

 تٛطرٚح

 تٕنٛذ تٛطر٘ 2013 اضتار 1993 انؼراق 2008 دكتٕراِ طاْر ػثذانضطٍٛ فٓذ  .2

 تٕنٛذ تٛطر٘ 2020 اضتار 2003 انؼراق 2021 دكتٕراِ اضًاء شرْاٌ زتٌٕ  .3

 تٕنٛذ تٛطر٘ 2021 اضتار 2004 انؼراق 2002 يارطتٛر صٛذر رشاظ ػثاش  .4

اضتار  2006 اٚراٌ 2018 دكتٕراِ تاضى كاظى خشزٕر٘  .5

 يطاػذ

رراصح  2019

 تٛطرٚح

اضتار  2003 اٚراٌ 2018 دكتٕراِ ػالء اصًذ اتراْٛى  .6

 يطاػذ

رراصح  2021

 تٛطرٚح

اضتار  2005 اٚراٌ 2018 دكتٕراِ رافذ يزٛذ َؼٛى  .7

 يطاػذ

رراصح  2021

 تٛطرٚح

اضتار  2008 اٚراٌ 2018 دكتٕراِ اشرف ٔنٛذ ػثذانرزاق  .8

 يطاػذ

رراصح  2021

 تٛطرٚح
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اضتار  2011 انؼراق 2010 يارطتٛر نؤ٘ اصًذ َؼٛى  .9

 يطاػذ

رراصح  2017

 تٛطرٚح

اضتار  2008 انؼراق 2008 يارطتٛر اتراْٛى يضًذ صطٍ  .10

 يطاػذ

رراصح  2017

 تٛطرٚح

اضتار  2002 انؼراق 2010 يارطتٛر ػًار يؼتٕق ْاشى  .11

 يطاػذ

رراصح  2021

 تٛطرٚح

اضتار  2002 انؼراق 2009 يارطتٛر رُاٌ ػثذانؼسٚس تُا٘  .12

 يطاػذ

رراصح  2020

 تٛطرٚح

رراصح  2009 يذرش 2006 انؼراق 2009 يارطتٛر رَا خهف ػثذانظًذ  .13

 تٛطرٚح

صطاو انذٍٚ ػثذانضًٛذ   .14

 خهٛم

اضتار  2011 اٚراٌ 2018 دكتٕراِ

 يطاػذ

 تٕنٛذ تٛطر٘ 2020

 تٕنٛذ تٛطر٘ 2018 يذرش 2002 انؼراق 2018 دكتٕراِ اصطاٌ ػهٙ صثٛة  .15

رراصح  2015 يذرش 2006 انؼراق 2009 يارطتٛر زُٚة تكر ػثذانكرٚى  .16

 تٛطرٚح

 تٕنٛذ تٛطر٘ 2020 يذرش 2011 انؼراق 2017 يارطتٛر يٕضٗ ػثاش فاضم  .17

رراصح  2020 يذرش 2011 انؼراق 2017 يارطتٛر يضًذ يارذ راضى  .18

 تٛطرٚح

يذرش  2011 انؼراق 2017 يارطتٛر ػثٛر ػادل ٚاضٍٛ  .19

 يطاػذ

 تٕنٛذ تٛطر٘ 2017

يذرش  2016 انؼراق 2021 يارطتٛر صطٍ ضُذَٕر   .20

 يطاػذ

 تٕنٛذ تٛطر٘ 2021

يذرش  2016 انؼراق 2021 يارطتٛر يضًذ رضٍ ػثذانزهٛم  .21

 يطاػذ
رراصح  2021

 تٛطرٚح

طثٛة  2002 انؼراق 2017 دتهٕو  َغى ٚضٛٗ ػثٕد  .22

 تٛطر٘

 تٕنٛذ تٛطر٘ 

طثٛة  تذٔر يضًذ نطٛف  .23

 تٛطر٘

طثٛة  2018 انؼراق 2018

 تٛطر٘
طثٛة  

 تٛطر٘

 

 

 

 ثانَا:الكادر التدرَسٍ الشهادات واأللقاب العلمَة
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يذرش  انًزًٕع انذكتٕراِ انًارطتٛر انذتهٕو 

 يطاػذ

اضتار  يذرش

 يطاػذ

 انًزًٕع اضتار

 6 1 1 2 2 7 1 5 1 إَاث

 15 3 8 3 1 15 8 7 0 ركٕر

 21 4 9 5 3 22 9 12 1 انًزًٕع
 

  2021/  2020  ثالثا: الكادر الوظَفٍ

 العمل الذٌ َقوم به تارَخ التعََن االختصاص الشهادة االسم الكامل ت

 معَد 2002 تولَد بَطرٌ دبلوم عالٍ نغم َحًَ عبود 1

 معَد 2019 طب وجراحة بَطرَة بكالورَوس بدورمحمد لطَف 2

 

 رابعا: الدراسات االولَة

ضح درانا ٔعنيريا

 نيضائٚحا

ضح درانا

 نطتاصٚحا

 صهحرنيا رعنفا

 نٗٔألا  ال ٕٚرذ 

 نحاَٚحا  ال ٕٚرذ 

 نحانححا  ال ٕٚرذ 

 تغرانا 65 ال ٕٚرذ 

 انخايطح 71 ال ٕٚرذ 

 ٔعنيريا 136  

 

 خامسا: المواد الدراسَة للمراحل االولَة: 

 المرحلة الرابعة -1

 الجراحة البَطرَة -أ

 انزراصح انثٛطرٚح اضى انًادج

 انراتؼح انًرصهح

 90 انطاػاخ انُظرٚح ػذد

 نكم يزًٕػح 64 ػذد انطاػاخ انؼًهٛح

 ػالء اصًذ اتراْٛى اضى انتذرٚطٙ

 صطة انًُٓذ يفرداخ انًادج

 صطة رذٔل انذرٔش األضثٕػٙ انفظم االٔل

 صطة رذٔل انذرٔش األضثٕػٙ انفظم انخاَٙ
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 انزراصٙ رراصح انضٕٛاَاخ انظغٛرج ٔانتطثٛك انثٛطر٘ انكتة انًُٓزٛح ٔانًطاػذج
 التطبَق البَطرٌ الجراحٍ -ب

 انزراصح انثٛطرٚح اضى انًادج

 انراتؼح انًرصهح

 0 ػذد انطاػاخ انُظرٚح

 60 ػذد انطاػاخ انؼًهٛح

 اتراْٛى يضًذ صطٍ اضى انتذرٚطٙ

 انًُٓاد انؼًهٙ نهتطثٛك انثٛطر٘ يفرداخ انًادج

 صطة رذٔل انذرٔش األضثٕػٙ انفظم االٔل

 صطة رذٔل انذرٔش األضثٕػٙ انخاَٙانفظم 

 رراصح انضٕٛاَاخ انظغٛرج ٔانتطثٛك انثٛطر٘ انزراصٙ انكتة انًُٓزٛح ٔانًطاػذج
 

 خصوبة اناث و التولَد البَطرٌ -ج

 خظٕتح اَاث ٔانتٕنٛذ انثٛطر٘ اضى انًادج

 انراتؼح انًرصهح

 60 ػذد انطاػاخ انُظرٚح

 نكم يزًٕػح 60 ػذد انطاػاخ انؼًهٛح

 طاْر ػثذانضطٍٛ فٓذ / اضًاء شرْاٌ زتٌٕ اضى انتذرٚطٙ

 صطة انًُٓذ يفرداخ انًادج

 صطة رذٔل انذرٔش األضثٕػٙ فٙ ادَاِ انفظم االٔل

 صطة رذٔل انذرٔش األضثٕػٙ فٙ ادَاِ انفظم انخاَٙ

  انكتة انًُٓزٛح ٔانًطاػذج

 

 التطبَق البَطرٌ/ التولَد  -د

 انثٛطرٚحانزراصح  اضى انًادج

 انراتؼح انًرصهح

 0 ػذد انطاػاخ انُظرٚح

 60 ػذد انطاػاخ انؼًهٛح

 اصطاٌ ػهٙ صثٛة اضى انتذرٚطٙ

 انًُٓاد انؼًهٙ نهتطثٛك انثٛطر٘ يفرداخ انًادج

 صطة رذٔل انذرٔش األضثٕػٙ انفظم االٔل

 صطة رذٔل انذرٔش األضثٕػٙ انفظم انخاَٙ

 انضٕٛاَاخ انظغٛرج ٔانتطثٛك انثٛطر٘ انزراصٙ رراصح انكتة انًُٓزٛح ٔانًطاػذج
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 المرحلة الخامسة: -2

 الجراحة البَطرَة -أ

 انزراصح انثٛطرٚح اضى انًادج

 انخايطح انًرصهح

 60 ػذد انطاػاخ انُظرٚح

 نكم يزًٕػح 60 ػذد انطاػاخ انؼًهٛح

 تاضى كاظى خشزٕر٘ اضى انتذرٚطٙ

 صطة انًُٓذ يفرداخ انًادج

 صطة رذٔل انذرٔش األضثٕػٙ  االٔلانفظم 

 صطة رذٔل انذرٔش األضثٕػٙ انفظم انخاَٙ

 رراصح انضٕٛاَاخ انظغٛرج ٔانتطثٛك انثٛطر٘ انزراصٙ انكتة انًُٓزٛح ٔانًطاػذج

 

 التطبَق البَطرٌ الجراحٍ -ب

 انزراصح انثٛطرٚح اضى انًادج

 انخايطح انًرصهح

 60 ػذد انطاػاخ انُظرٚح

 نكم يزًٕػح 60 انؼًهٛح ػذد انطاػاخ

 اشرف ٔنٛذ ػثذانرزاق اضى انتذرٚطٙ

 صطة انًُٓذ يفرداخ انًادج

 صطة رذٔل انذرٔش األضثٕػٙ  انفظم االٔل

 صطة رذٔل انذرٔش األضثٕػٙ انفظم انخاَٙ

 رراصح انضٕٛاَاخ انظغٛرج ٔانتطثٛك انثٛطر٘ انزراصٙ انكتة انًُٓزٛح ٔانًطاػذج

 

 ٔتمُٛاخ تكاحرخظٕتح ركٕر  -ج

 خظٕتح ركٕر ٔتمُٛاخ تكاحر اضى انًادج

 انخايطح انًرصهح

 30 ػذد انطاػاخ انُظرٚح

 60 ػذد انطاػاخ انؼًهٛح

 /صطاو انذٍٚ ػثذانضًٛذ خهٛم اضى انتذرٚطٙ

 صطة انًُٓذ يفرداخ انًادج

 صطة رذٔل انذرٔش األضثٕػٙ  انفظم االٔل

 األضثٕػٙصطة رذٔل انذرٔش  انفظم انخاَٙ

انكتة انًُٓزٛح 

 ٔانًطاػذج
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 التطبَق البَطرٌ/ التولَد  -د

 خظٕتح ركٕر ٔتمُٛاخ تكاحر اضى انًادج

 انخايطح انًرصهح

 0 ػذد انطاػاخ انُظرٚح

 نكم يزًٕػح 60 ػذد انطاػاخ انؼًهٛح

 صٛذر رشاظ ػثاش اضى انتذرٚطٙ

 صطة انًُٓذ يفرداخ انًادج

 انذرٔش األضثٕػٙ صطة رذٔل  انفظم االٔل

 صطة رذٔل انذرٔش األضثٕػٙ انفظم انخاَٙ

انكتة انًُٓزٛح 

 ٔانًطاػذج

 

 

 سادسا: الدراسات العلَا

 اسماء الطلبة -1

 انشٓادج االضى انكايم خ

 انضاطم ػهٛٓا

 انشٓادج

انتٙ ٚرغة 

 انضظٕل ػهٛٓا

تارٚخ انتطزٛم 

 فٙ انمطى

تارٚخ يتٕلغ 

 نالَتٓاء

 انًشرفٌٕاضًاء  االختظاص

تكانٕرٕٚش طة  اضايح صطٍٛ خضٛر 1

 ٔرراصح تٛطرٚح

يارطتٛر رراصح 

 تٛطرٚح

16/9/2019 16/9/2021 
 نذّٚ تًذٚذ أنٙ

رراصح 

 تٛطرٚح

ػثذانثار٘ ػثاش -1

 ضاْٙ

 ػهٙ ػثاش ػزٛم -2

شٓذ ضانى  2

 ػثذانضطٍٛ

تكانٕرٕٚش طة 

 ٔرراصح تٛطرٚح

يارطتٛر رراصح 

 تٛطرٚح

رراصح  1/11/2022 1/11/2020

 تٛطرٚح

 ػالء اصًذ اتراْٛى

تكانٕرٕٚش طة  يضًذ راضى يضًذ 3

 ٔرراصح تٛطرٚح

يارطتٛر رراصح 

 تٛطرٚح

رراصح  1/11/2022 1/11/2020

 تٛطرٚح

 رافذ يزٛذ َؼٛى

ػهٙ ػثذااليٛر  4

 غضثاٌ

تكانٕرٕٚش طة 

 ٔرراصح تٛطرٚح

يارطتٛر رراصح 

 تٛطرٚح

رراصح  1/11/2022 1/11/2020

 تٛطرٚح

 كاظى خشزٕر٘تاضى 

تكانٕرٕٚش طة  ضٛف يضًذ راضٙ 5

 ٔرراصح تٛطرٚح

يارطتٛر رراصح 

 تٛطرٚح

رراصح  1/11/2022 1/11/2020

 تٛطرٚح

 اشرف ٔنٛذ ػثذانرزاق

تكانٕرٕٚش طة  ٔائم ضضثاٌ صًٛذ 6

 ٔرراصح تٛطرٚح

يارطتٛر تٕنٛذ 

 ٔايراع تُاضهٛح

تٕنٛذ  1/11/2022 1/11/2020

 تٛطر٘

 ػثذانضًٛذصطاو انذٍٚ 

تكانٕرٕٚش طة  َغى ٚضٛٗ ػثٕد 7

 ٔرراصح تٛطرٚح

يارطتٛر تٕنٛذ 

 ٔايراع تُاضهٛح

تٕنٛذ  1/11/2022 1/11/2020

 تٛطر٘

 اضًاء شرْاٌ زتٌٕ

تكانٕرٕٚش طة  تٍُٛ خانذ فخر٘ 8

 ٔرراصح تٛطرٚح

دتهٕو رراصح 

 تٛطرٚح

رراصح  1/11/2021 1/11/2020

 تٛطرٚح

 اتراْٛى يضًذ صطٍ

ػثذانسْرج  اتراْٛى 9

 ػثاش

تكانٕرٕٚش طة 

 ٔرراصح تٛطرٚح

يارطتٛر رراصح 

 تٛطرٚح

رراصح  15/9/2023 15/9/2021

 تٛطرٚح

 يرصهح انكٕرضاخ
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تكانٕرٕٚش طة  ػهٙ كاظى  10

 ٔرراصح تٛطرٚح

يارطتٛر رراصح 

 تٛطرٚح

رراصح  15/9/2023 15/9/2021

 تٛطرٚح

 يرصهح انكٕرضاخ

 
 
 
 مفردات الدراسات العلَا -2 
 الدبلوم العالٍ  -أ

  

Syllabus of Diploma in: 
Veterinary surgery  2021-2022 

 مفردات دراسة الدبلوم العالٍ فٍ الجراحة البَطرَة
2022-2021 

First semester الفصل األول 
  

Subjects Hours Unit
s 

الوحدا
 ت

 الموضوع الساعات

Theo. Pract
. 

نظر
ٌ 

 عملٍ

Small animal surgery 1 3 2 2 1 3 جراحة الحَوانات الصغَرة 

Anaesthesiology 1 3 2 2 1 3 علم التخدَر 

Radiology 1 3 2 2 1 3 علم االشعة 

Clinic I - 9 3 3 - 9  ٌ1التطبَق البَطر 

Surgical anatomy 1 3 2 2 1 3 ٍالتشرَح الجراح 

English language 2 - 2 2 2 -  االنكلَزَةاللغة 

Total   13 13   المجموع 
 
 
 
 

Second semester ٍالفصل الثان 

 

Subjects Hours Unit
s 

 الموضوع الساعات الوحدات

Theo. Pract
. 

نظر
ٌ 

 عملٍ

Limb surgery 1 3 2 2 1 3 جراحة األطراف 

Ruminant surgery 1 3 2 2 1 3 جراحة المجترات 

Clinic II - 9 3 3 - 9  ٌ2التطبَق البَطر 

Biostatistics 2 - 2 2 2 - ٍاالحصاء الحَات 

Seminar 1 - - - 1 - حلقة دراسَة 

Total   9 9   المجموع 

 
 وحدة 22عدد الوحدات الخاصة بالكورسات = 
 وحدات 3عدد الوحدات الخاصة باالطروحة   = 
 وحدة 25مجموع الوحدات الكلٍ              =
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Syllabus of Diploma in: Veterinary 
obstetrics 
   2020-2019 

مفردات دراسة الدبلوم العالٍ فٍ: 
ألتولَد واإلمراض التناسلَة

 2019/2020 
First semester        الفصل األول 

 

Subjects Hours Units الموضوع الساعات الوحدات 

Theo. Pract. ٌعملٍ نظر 

Obstetrics I 1 2 2 2 1 2  1الوالدة 

Fertility 1 2 2 2 1 2 الخصوبة 

Artificial insemination 1 3 2 2 1 3 ٍالتلقَح االصطناع 

Clinic I - 6 2 2 - 6  ٌ1التطبَق البَطر 

English language 2 - 2 2 2 - اللغة االنكلَزَة 

Anatomy of reproductive 
system 

 تشرَح الجهاز التناسلٍ 3 1 2 2 3 1

Total   12 12   المجموع 

 
 

Second semester 
 

 الفصل الثانٍ
 

Subjects Hours Unit
s 

الوحدا
 ت

 الموضوع الساعات

Theo. Prac
t. 

نظر
ٌ 

 عملٍ

Infertility 2 2 3 3 2 2 االمراض التناسلَة 

Obstetrics II 1 2 2 2 1 2  2الوالدة 

Clinic II - 6 2 2 - 6  ٌ2التطبَق البَطر 

General surgery 1 - 1 1 1 - جراحة عامة 

Biostatistics 2 - 2 2 2 - ٍاالحصاء الحَات 

Seminar 1 - - - 1 - حلقة دراسَة 

Total   10 10   المجموع 

 
 وحدة 22مجموع الوحدات للفصل األول والثانٍ = 

 وحدات 3وحدات   الدراسة                           = 
 وحدة 25الكلٍ                    = مجموع الوحدات 

 
 
 

 ب: مفردات دراسة الماجستَر
 

Syllabus of MSc in:             

Veterinary surgery        
2020-2021               

                         :يفرداخ دراضح انًارطتٛر فٙ

 انزراصح انثٛطرٚح        
2020-2021      
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First semester        انفظم األٔل                               

 

Subjects Hours Unit
s 

الوحدا
 ت

 الموضوع الساعات

Theo. Prac
t. 

نظر
ٌ 

 عملٍ

General surgery 2 3 3 3 2 3 الجراحة العامة 

Medicine PII 2 - 1 1 2 - 2طب باطنٍ جـ 

Applied pathology 1 2 1 1 1 2 اإلمراض التطبَقٍ علم 

Clinic I - 9 3 3 - 9  ٌ1التطبَق البَطر 

English language 2 - 2 2 2 - اللغة االنكلَزَة 

Anesthesia 2 2 2 2 2 2 ٌالتخدَر البَطر 

Total   12 12   المجموع 

 
 

Second semester ٍالفصل الثان 

 

Subjects Hours Unit
s 

 الموضوع الساعات الوحدات

Theo. Prac
t. 

نظر
ٌ 

 عملٍ

Advanced surgery 3 3 4 4 3 3 الجراحة المتقدم 

Surgical anatomy 1 3 2 2 1 3 ٍالتشرَح الجراح 

Clinic II - 9 3 3 - 9  ٌ2التطبَق البَطر 

Diagnostic Methods 2 2 2 2 2 2 طرق تشخَص 

Biostatistics 2 - 2 2 2 - ٍاإلحصاء الحَات 

Research methods 1 - 1 1 1 - طرق بحث 

Seminar 1 - 0 ٍحلقة دراسَة - 1 مستوف 

Total   12 12   المجموع 

 
 

 وحدة 24مجموع الوحدات للفصل األول والثانٍ = 
 وحدات 12وحدات   األطروحة                        = 
 وحدة 36مجموع الوحدات الكلٍ                   = 

 
 

Syllabus of MSc in: 

Veterinary obstetrics 

2020/2021 

 :يفرداخ دراضح انًارطتٛر فٙ

 انتٕنٛذ ٔاإليراع انتُاضهٛح

2020/2021 

First semester انفظم األٔل 

   

   

Subjects Hours Unit الوحدا  الموضوع الساعات
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Theo. Pract
. 

s نظر ت
ٌ 

 عملٍ

Anatomy of genital 
system 

 التناسلٍتشرَح الجهاز  2 1 2 2 2 1

Fertility and 
gynaecology 

 خصوبة وأمراض تناسلَة 3 2 3 3 3 2

Endocrine glands 2 - 2 2 2 - الغدد الصم 

Clinic I - 9 3 3 - 9  ٌ1التطبَق البَطر 

English language 2 - 2 2 2 - اللغة االنكلَزَة 

Total   12 12   المجموع 

 
 
 

Second semester ٍالفصل الثان 

 

Subjects Hours Unit
s 

الوحدا
 ت

 الموضوع الساعات

Theo. Prac
t. 

نظر
ٌ 

 عملٍ

Artificial insemination 1 2 2 2 1 2 ٍتناسل صناع 

Advance veterinary 
obstetric 

 تولَد بَطرٌ متقدم 3 1 2 2 3 1

Clinic - 9 3 3 - 9  ٌ2التطبَق البَطر 

Advanced surgery 1 3 2 2 1 3 الجراحة المتقدم 

Biostatistics 2 - 2 2 2 - ٍاإلحصاء الحَات 

Research methods 1 - 1 1 1 - طرق بحث 

Seminar 1 - - - 1 - حلقة دراسَة 

Total   12 12   المجموع 

 
 

 وحدة 24مجموع الوحدات للفصل األول والثانٍ = 
 وحدات 12وحدات   األطروحة                        = 
 وحدة 36مجموع الوحدات الكلٍ                   = 

 

 بحوث التدرَسََن  :سابعا 

تارٚخ  تارٚخ انثذء ػُٕاٌ انثضج االضى انكايم خ

 االَتٓاء/انُشر

 Effect of x- band microwave on the ػثذانثار٘ ػثاش ضاْٙ 1

level hormone of the partial or complete 

thyroidectomy in raabits 

 لٛذ انُشر 2021

 اضًاء شرْاٌ زتٌٕ 2

 ػثٛر ػادل ٚاضٍٛ

The study of the effect of vitamin A and 2020 لٛذ انُشر 
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minerals in retained placenta in 

buffaloes 

 اشرف ٔنٛذ ػثذانرزاق 3

 رافذ يزٛذ َؼٛى

 ػالء اصًذ اتراْٛى

Study of the effect of prp from different 

sources on burn in rabbits 

 لٛذ انُشر 2020

 ػالء اصًذ اتراْٛى 4

 اشرف ٔنٛذ ػثذانرزاق

 رافذ يزٛذ َؼٛى

The biological effect of eugenol oil on 

burn induced expermaintal in dog 

 لٛذ انُشر 2020

 رافذ يزٛذ َؼٛى 5

 اشرف ٔنٛذ ػثذانرزاق

 ػالد اصًذ اتراْٛى

Comparative study of the use of prp and 

eugenal oil on the epithelialization in 

rabbits 

 لٛذ انُشر 2020

 شرْاٌاضًاء  6

 ػثٛر ػادل

 يٕضٗ فاضم

 َغى ٚضٛٗ

Effect of cytotee on cervix of female 

pregnant rabbit 

 لٛذ انُشر 2020

 Effect specific cooling times on motility اضًاء شرْاٌ 7

and membrane integrity of epidymal 

bone bull sperm 

 لٛذ انُشر 2020

 صٛذر رشٛذ 8

 نؤ٘ اصًذ َؼٛى

 يُتظر يضطٍ صثٛة

 يضًذ رضٍ ػثذانزهٛم

Evaluation and diagnostic study stress 

and food allergic related IBD in doges 

by use colonoscopy 

 لٛذ انؼًم 2020

 Study of the effect PRP and Laser or ا.و اتراْٛى يضًذ صطٍ 9

PRP-Laser on tendons of pigeon 

 لٛذ انُشر 2021

 Implantation of deproteinized poultry ا.و اتراْٛى يضًذ صطٍ 10

bone in fracture gape of rabbits and the 

role of static magnetic field on fracture 

healing 

 لٛذ انؼًم 2021

 Clinical study of PRP and egg albumin ا.و اتراْٛى يضًذ صطٍ 11

to rehabilitation of spinal cord 

regeneration in rabbits 

 لٛذ انؼًم 2021

 Stimulation of polypotent stem cells in ا.و اتراْٛى يضًذ صطٍ 12

body and its role in fast healing of gap 

fracture in femoral bone in rabbits 

 لٛذ انؼًم 2021

 Comparative study of infrared ا.و اتراْٛى يضًذ صطٍ 13

irradiation of PRP and non-irradiation of 

 لٛذ انؼًم 2021
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PRP on acceleration healing of Achilles 

tendon in rabbits 

 The effect of deficiency of some و.د اصطاٌ ػهٙ صثٛة 14

minerals on repeat breeders in local 

ewes in Basrah province 

 لٛذ انؼًم 2021

 Hormonal and histopathological study و.د اصطاٌ ػهٙ صثٛة 15

of repeat breeders of local ewes in 

Basrah province 

 لٛذ انؼًم 2021

 Comparative reproductive hormones ػثذانضًٛذ ا.و.د صطاو انذٍٚ 16

levels in male and females (camelus 

dromedaries) and their relation with 

some minerals and antioxidant status in 

rutting and non-rutting season 

 لٛذ انؼًم 2021

 Histopathological and hormonal ا.و.د صطاو انذٍٚ ػثذانضًٛذ 17

investigation for non-pregnant ewes 

during breeding season on Basrah 

province 

 لٛذ انؼًم 2021

 لٛذ انؼًم Modified Burse String Suture 2021 ا.و نؤ٘ اصًذ َؼٛى  18

 Aesthetic Use of Chordae Tendineae to ا.و نؤ٘ اصًذ َؼٛى 19

Compare with Nature Absorbable 

Suture 

 لٛذ انؼًم 2021

 Lions Forelimbs Declawing ا.و نؤ٘ اصًذ َؼٛى 20

(Onychectomy) 

 لٛذ انؼًم 2021

 

  2021/2022 انؼاو انذراضٙالحلقات الدراسَة خالل  ثامنا:

 تارٚخ اإلنماء ػُٕاٌ انضهمح انذراضٛح االضى انكايم انًرتثح انؼهًٛح

 Laparoscopy in veterinary surgery 2022 ػثذانثار٘ ػثاش ضاْٙ اضتار

 طاْر ػثذ انضطٍٛ فٓذ أضتار

 

Dystocia 2022 

 Muscle relaxants 2022 نؤٖ اصًذ َؼٛى أضتار يطاػذ

 Artificial insemination 2022 صٛذر رشاظ ػثاش أضتار 

 Caesarian section 2022 تاضى كاظى خشزٕر٘ يطاػذأضتار 

 Reproductive technique 2022 صطاو انذٍٚ ػثذ انضًٛذ أضتار يطاػذ
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 Uterine prolapse 2022 اشرف ٔنٛذ ػثذانرزاق أضتار يطاػذ

 Normal parturition 2022 اصطاٌ ػهٙ صثٛة يذرش

 Retention of the placenta 2022 يٕضٗ فاضم ػثاش يذرش

 Uterine rupture 2022 يضًذ يارذ راضى يذرش

 

 

 2022-2021المؤتمرات العلمَة المتوقع عقدها تاسعا: 

 المالحظات تارَخه مكانه اسم المؤتمر ت

  0 0 0 0 

 

 2022-2021الندوات العلمَة المتوقع عقدها عاشرا : 

 انًكاٌ اضى انُذٔج ت

 كهٛح انطة انثٛطر٘ /فرع انزراصح ٔانتٕنٛذ الصغَرةاستخدام المنظار فٍ جراحة الحَوانات  1

 كهٛح انطة انثٛطر٘ /فرع انزراصح ٔانتٕنٛذ تقنَات التكاثر الحدَثة 2

3 
 

 كهٛح انطة انثٛطر٘ /فرع انزراصح ٔانتٕنٛذ دٔرج فٙ طرق انتؼمٛٛى انزراصٙ

 انثٛطر٘ /فرع انزراصح ٔانتٕنٛذكهٛح انطة  تطثٛماخ ػًهٛح انخظاب انخاررٙ فٙ انضٕٛاَاخ انضمهٛح  -4

 

 األشراف التربوٌ  احدي عشر :

المرتبة  ت
 العلمَة

 المالحظات  أسماء الطلبة المرحلة االسم الكامل

   الخامسه عبد البارٌ عباس ساهٍ   أستاذ  1

   الخامسه طاهر عبدالحسَن فهد استاذ 2

   الخامسه اسماء شرهات زبون استاذ 3

   الخامسه لؤٌ احمد نعَم استاذ مساعد  4

   الخامسه رافد مجَد نعَم أضتار يطاػذ 5

   الخامسه عالء احمد ابراهَم أضتار يطاػذ 6

   الرابعة باسم كاظم خشجورٌ أضتار يطاػذ 7
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   الرابعة اشرف ولَد عبدالرزاق أضتار يطاػذ 8

   الرابعة ابراهَم محمد حسن   أضتار يطاػذ 9

   الرابعة حسام الدَن عبدالحمَد خلَل أضتار يطاػذ 10

   الرابعة احسان علٍ حبَب مدرس 11

   الرابعة موسً فاضل عباس مدرس 12

   الرابعة محمد ماجد جاسم مدرس 13
 

 

 التألَف والترجمة اثنً عشر:

 براءة االختراع ثالثة عشر:

  المالحظات تارَخ تقدَم الطلب عنوان براءة االختراع ت

1     

 

 المؤتمرات واالَفادات والدورات التدرَبَة داخل وخارج العراق اربعة عشر:

 المالحظات تارَخه نوع المحفل ت

 كلَة الطب البَطرٌ -جامعة بغداد  دورة الجراحة المنظارَة واستخداماتها  1 

دورة فٍ السونار لتشخَص أمراض  2 
 الجهاز البولٍ فٍ الحَوانات الصغَرة

 كلَة الطب البَطرٌ -جامعة البصرة 

 

 خدمة المجتمع  عشر:خمسة 

 المالحظات المستفَد التارَخ نوع الخدمة ت

خدمة المجتمع/   2022- 2021 انًًارضاخ انًٛذاَٛح نفرع انزراصح ٔانتٕنٛذ  1
 مربٍ الحَوانات

 

 

 نشاطات أخري ستة عشر:

 المالحظات المستفَد التارَخ نوع النشاط  ت

  الرعاَة االجتماعَه  2022 زَارة دار المسنَن 1

  وزارة التربَة 2022 زَارة المدارس 2

  وزارة الزراعة 2022 زَارة المستوصفات البَطرَه 3
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 2021/  2020عشر : نشاطات علمُة أخري سبعة 

 ناهج الدراسُةملتطىَر الجنة  ●

 ا.د عبدالبارٌ عباس ساهٍ -1

 ا.د اسماء شرهان زبون -2

 خشجورٌا.م.د باسم كاظم  -3

  ا.م.د حسام الدَن عبدالحمَد خلَل -4

 ا.م لؤٌ احمد نعَم -5

 اللجنة العلمُة  ●

 ا.د عبدالبارٌ عباس ساهٍ-1

 ا.د طاهر عبدالحسَن فهد -2

 ا.د اسماء شرهان زبون -3

 ا.م.د باسم كاظم خشجورٌ -4

 ا.م.د حسام الدَن عبدالحمَد خلَل -5

 ا.م لؤٌ احمد نعَم -6

 نابراهَم محمد حس -7

 بىٌرتنة اإلرشاد الجل ●

 عبد البارٌ عباس ساهٍ 

 طاهر عبدالحسَن فهد

 اسماء شرهات زبون

 لؤٌ احمد نعَم

 رافد مجَد نعَم

 عالء احمد ابراهَم

 باسم كاظم خشجورٌ

 اشرف ولَد عبدالرزاق

 ابراهَم محمد حسن  
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 حسام الدَن عبدالحمَد خلَل

 احسان علٍ حبَب

 موسً فاضل عباس

 محمد ماجد جاسم

 

 

 

 .م لؤٌ احمد نعَما

 رئَس فرع الجراحة والتولَد


