
دیالىجامعة : أسم الجامعھ
الطب البیطري: //أسم الكلیھ
الطب الباطني: أسم القسم

:أسم المحاضر
مساعداستاذ: اللقب العلمي

دكتوراه: المؤھل العلمي
كلیة الطب البیطري: مكان العمل

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جهاز االشراف التقويم العلمي

.MS-Wordبرنامج تملئ االستمارة بواسطة *  
.PDFاالنترنت بصیغة ملف شبكةتنشر االستمارة على موقع الجامعة االلكتروني على*

)www.uodiyala.edu.iq(االلكتروني على االنترنت جامعة دیالى االستمارة متاحة على موقع:مالحظة

))السنویة الخطة التدریسیة استمارة(( 
لیلى صبحي البصام. د laylasubhy@gmail.com:التدریسياسم :البرید االلكتروني

المرحلة الرابعة -Infectious diseases :اسم المادة

سنوي :مقرر الفصل

ھا و طرق السیطره باالمراض المعدیھ التي تصیب الحیوانلت من حیث تشخیصھا و عالجتعریف الطالب 
ا .                                                                                                                        علیھا :أھداف المادة

التركیز على االعراض السریریھ لكل مرض معد الشئ الذي یمكن الطالب من تشخیص ھذه االمراض 
المختبریھ المتاحھ و الحدیثھ وان كانت غیر متاحھ الجل تشخیصا اولیا ثم یوجھ الى طرق التشخیص

توفیرا لكلفة المرض و السیطره علیھاسالیب منعاتباع. الوصول لعالج شاف
.العالج و حفاظا على صحة قطعان الحیوانات

:التفاصیل األساسیة للمادة

Veterinary Medicine ( th. ed.) :الكتب المنھجیة

Veterinary Microbiology and Microbial Diseases(Quinn et al., 2011) :المصادر الخارجیة

االمتحان النھائي الفصل الثاني نصف السنة الفصل االول الفصل الدراسي
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الفصل الدراسي االول–األسبوعيجدول الدروس 

یةلالمادة العم المادة النظریة التاریخ

وع
سب

األ

Introduction- Brucellosis 21 -22/9/2014 1

Brucellosis, Campylobacteriosis, EAE 29 -28
/9/2014

2

Listeriosis, Leptospirosis 5-6/10/2014 3

Leptospirosis, Salmonellosis 12-13/10/
2014

4

Salmonellosis, Colibacillosis 19-
20/10/2014

5

Colibacillosis 26-
27/10/2014

6

, Tuberculosis
2-3/11/2014

7

Tuberculosis, Nocardiosis 9-10/11/2014 8

Actinomycosis & Actinobacillosis. 16 -17/11/
2014

9

Caseous lymphadenitis- Contagious bovine
Pyelonephritis

23 -
24/11/2014

10

Glanders 30/11/2014
1/12/2014

11

Epizootic Lymphangitis 7-8//201412 12

Ulcerative lymphangitis & Strangles 14-
15/12/2014

13
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:العمید
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وع
سب

األ

Anthrax 21-
22/12/2014

1

Infection with Haemophilus and Moraxella sp. 28-
29/12/2014

2

Mastitis 4-5/1/2015 3

Oral and laryngeal necrobacillosis 11-
12/1/2015

4

Winter dysentery 18-
19/1/2015

5

SECOND SEMESTER

Equine viral arteritis- Equine influenza 15-
16/2/2015

7

Equine rhinopneumonitis- EIA 22-
23/2/2015

8

Equine viral encephalomyelitis., AHS 1-2/3/2015 9

Rinderpest- 8-9/3/2015 10

BVD/ MD 15-
16/3/2015

11

IBR 22-
23/3/2015

12

FMD 29-
30/3/2015
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الفصل الدراسي الثاني–جدول الدروس األسبوعي

یةلالمادة العم المادة النظریة التاریخ

وع
سب

األ

MCF 5-6/4/2015 1

Bovine viral leukosis- Rift valley fever 12-
13/4/2015

2

CCPP&CBPP 19-
20/4/2015

3

Viral diarrhea of calves, lambs, kids and foals 26-
27/4/2015

4

Mange and external parasites 3-4/5/2015 5

Diseases caused by parasites 10-
11/5/2015

6

PPR 17-
18/5/2015

7

8

9

10

11

12
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وع
سب

األ

MCF 2014/3/16 1

Bovine viral leukosis- Rift valley fever 2014/3/23 2

CCPP&CBPP 2014/3/30 3

Viral diarrhea of calves, lambs, kids and foals 2014/4/6 4

Mange and external parasites 2014/4/13 5

Diseases caused by parasites 02/4/2014 6

27/4/2014 7

4/5/2014 8

11/5/2014 9

18/5/2014 10

25/5/2014 11

1/6/2014 12
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سنوي :مقرر الفصل

Infectious diseases, internal medicine and clinical pathology. :أھداف المادة

Examination of animals, diagnosis of disease conditions referred to
the Veterinary Teaching Hospital or through field visits
.

:التفاصیل األساسیة للمادة

Veterinary medicine :الكتب المنھجیة

1-sheep and goat diseases 2- Diseases of Dairy Cattle :المصادر الخارجیة
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وع
سب

األ

Black leg 22/9/2014 1

Malignant oedema 29/9/2014 2

Black disease 6/10/2014 3

Enterotoxaemia 13/10/2014 4

تكملة 20/10/2014 5
Bacillary heamoglobinuria 27/10/2014 6

Tetanus 3/11/2014 7
Botulism 10/11/2014 8

Braxy 17/11/2014 9

Pasturellosis 24/11/2014 10

Theileriosis 1/21/4201 11

Babesiosis 7/21//4201 12

Anaplasmosis 15/21/4201 13
Footrot 2014/12/22 14

Toxoplasmosis 2014/12/29 15

:العمیدوقیعت:            األستاذتوقیع 
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وع
سب

األ

SECOND SEMESTERS

Orf 16/2/2015 1

Papillomatosis 32/2/2015 2

Lumpy Skin Disease 2/3/2015 3

Bovine Ulcerative Mammilitis . 9/3/2015 4

Bovine Ephemeral Fever 2015/3/16 5

Rift Valley Fever 2015/3/23 6

Akabane Virus Disease 2015/3/16 7

Bovine Viral Leukosis 2015/3/23 8

Rabies 2015/3/30 9

Pseudo Rabies 2015/4/6 10

Louping ill 2015/4/13 11

Scrapie 02/4/2015 12
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