
 دٌانىجامؼت  أسم انجامؼً: 

 طب انبٍطريان أسم انكهًٍ: //

 جراحت َحُنٍذ: فرعأسم ان

      محمُدمحمذ ٌُسف أسم انمحاضر:

 أسخارمساػذ/

 /مذرس ٌاسٍه محمُد رشٍذ 

َامراض حىاسهٍت  ماجسخٍر حُنٍذنمؤٌم انؼهمً: ا

 بٍطرٌت
 كهٍت انطب انبٍطري مكان انؼمم: 

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلمي
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 ((انسىٌُت )) أسخمارة انخطت انخذرٌسٍت 
 

 انخذرٌسً: اسم ٌاسٍه محمُد رشٍذمحمذ ٌُسف محمُد , 

                       ________________dr.yaseen73@gmail.com_____    ًانبرٌذ االنكخرَو: 

 اسم انمادة: التىلٍذ البٍطري

 :مقررانفصم سنىي

  المختلفت  ناث الحقلٍتاالحٍىالتىلٍذ فً تعرٌف الطلبت بمادة-1

المصاحبت للتىلٍذ وكٍفٍت تشخٍصها وعالجها باالمراض  تعرٌف الطلبت-2  

الجزء العملً من المادة  تذرٌب الطلبت على  -3  
 ة:اٌذاف انماد

 ة:انخفاصٍم االساسًٍ نهماد تتضمن المادة جزء نظري وجزء عملً      

1-Veterinay reproduction and obstetrics(Noakes et.al.2009) 

2- Veterinary endocrinology and reproduction (McDonalds .2003).   
 ت:انكخب انمىٍجٍ

1. Practical atlas of Ruminant and Camelid reproduction 
ultrasonography 

2. Current therapy in Large animal theriogenology 
3. Internet   

 ت:انمصادر انخارجٍ

حان انىٍائًاالمخ  انفصم انذراسً انفصم االَل انفصم انثاوً انمخخبراث 
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 انثاوً
 

 :حقذٌراث انفصم

خامسة التدريس المرحلة   :تمؼهُماث اضافٍ 

 

 

 



 دٌانىجامؼت  أسم انجامؼً: 

 طب انبٍطريان أسم انكهًٍ: //

 جراحت َحُنٍذ: فرعأسم ان

      محمُدمحمذ ٌُسف أسم انمحاضر:

 أسخارمساػذ/

 /مذرس ٌاسٍه محمُد رشٍذ 

َامراض حىاسهٍت  ماجسخٍر حُنٍذنمؤٌم انؼهمً: ا

 بٍطرٌت
 كهٍت انطب انبٍطري مكان انؼمم: 

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
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 انفصم انذراسً االَل – جذَل انذرَس االسبُػً
 

تانمادي انىظرٌ تٍهانمادي انؼم انمالحظاث  انخارٌخ 

ع
ُ
سب

ال
 ا

3 hours General examine of 

genital system 

Physiology of pregnancy  
0-10-2017 

1 

3 hours General examine of genital 

system 

Physiology of pregnancy 
8-10-2017 

0 

3 hours Fetal membranes Development of embryo  
15-10-2017 

3 

3 hours Fetal membranes Maternal recognition of 

pregnancy   
20-10-2017 

4 

3 hours Pregnancy diagnosis Fetal membranes and 

Fetal fluid   
09-10-2017 

5 

3 hours Pregnancy diagnosis Position of uterus during 

pregnancy  
5-11-2017 

6 

3hours Uterine torsion Gestation length and 

factors influencing it  
19-11-2017 

7 

        3 hours  Uterine torsion Maintenance of 

pregnancy  
26-11-2017 

8 

        3 hours  Fetal anomalies Pregnancy diagnosis  
3-10-2017 

9 

3 hours Fetal anomalies Pregnancy diagnosis 
16-12-2017 

16 

3 hours Normal position of 

parturition 

Problem of pregnancy  
17-12-2017 

11 

3hours Normal position of 

parturition 

Problem of pregnancy  
04-12-2017 

10 

        3 hours  Fetal causes of dystocia Parturition  
31-12-2017 

13 

        3 hours  Maternal causes of dystocia Parturition 
7-1-2018 

14 

   
 

15 

    16 

  Obstetrical equipment ػطهت وصف انسىت
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 طب انبٍطريان أسم انكهًٍ: //

 جراحت َحُنٍذ: فرعأسم ان

      محمُدمحمذ ٌُسف أسم انمحاضر:

 أسخارمساػذ/

 /مذرس ٌاسٍه محمُد رشٍذ 

َامراض حىاسهٍت  ماجسخٍر حُنٍذنمؤٌم انؼهمً: ا

 بٍطرٌت
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 حُقٍغ االسخار:                                                              حُقٍغ انؼمٍذ:
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 طب انبٍطريان أسم انكهًٍ: //

 جراحت َحُنٍذ: فرعأسم ان

      محمُدمحمذ ٌُسف أسم انمحاضر:

 أسخارمساػذ/
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َامراض حىاسهٍت  ماجسخٍر حُنٍذنمؤٌم انؼهمً: ا
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 انفصم انذراسً انثاوً – جذَل انذرَس االسبُػً

 

تانمادي انىظرٌ تٍهانمادي انؼم انمالحظاث  انخارٌخ 

ع
ُ
سب

ال
 ا

3 hours Obstetrical equipment’s Dystocia causes  
11-2-2018 

1 

3 hours Obstetrical equipment’s Dystocia treatment  
18-2-2018 

0 

3 hours Obstetrical maneuvers Induction of parturition  
25-2-2018 

3 

3 hours Obstetrical maneuvers Postpartum care  
4-3-2018 

4 

3 hours Caesarian section Puerperium period  
11-3-2018 

5 

3 hours Caesarian section Uterine involution  
18-3-2018 

6 

3 hours Fetotomy Uterine defense 

mechanism  
25-3-2018 

7 

3 hours Fetotomy Retained placenta  
1-4-2018 

8 

3 hours Uterine and vaginal 

prolapse 

Uterine prolapse  
8-4-2018 

9 

3 hours Uterine and vaginal 

prolapse 

Metritis causes  
15-4-2018 

16 

3 hours Retained fetal membranes Metritis treatment 
22-4-2018 

11 

3 hours Retained fetal membranes Ultrasonography  
29-4-2018 

10 

3 hours Overiectomy Sperm sexing  
6-5-2018 

13 

3 hours Overiectomy Embryo transfer  
13-5-2018 

14 

   
 

15 

    16 

 



 دٌانىجامؼت  أسم انجامؼً: 

 طب انبٍطريان أسم انكهًٍ: //

 جراحت َحُنٍذ: فرعأسم ان

      محمُدمحمذ ٌُسف أسم انمحاضر:

 أسخارمساػذ/

 /مذرس ٌاسٍه محمُد رشٍذ 

َامراض حىاسهٍت  ماجسخٍر حُنٍذنمؤٌم انؼهمً: ا

 بٍطرٌت
 كهٍت انطب انبٍطري مكان انؼمم: 

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
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