
   

   تقيم كلية الطب البيطري ندوة بعنوانتقيم كلية الطب البيطري ندوة بعنوانتقيم كلية الطب البيطري ندوة بعنوان

   رئيس جامعة تكريترئيس جامعة تكريترئيس جامعة تكريت   االستاذ الدكتور عادل فوزي االستاذ الدكتور عادل فوزي االستاذ الدكتور عادل فوزي    برعاية برعاية برعاية 
   عميد كلية الطب البيطريعميد كلية الطب البيطريعميد كلية الطب البيطري   نهاد عبد الحسين جعفر نهاد عبد الحسين جعفر نهاد عبد الحسين جعفر    االستاذ المساعد الدكتور االستاذ المساعد الدكتور االستاذ المساعد الدكتور    وبإشراف وبإشراف وبإشراف    

   محاور الندوة:محاور الندوة:محاور الندوة:
    الاس تخدام العشوايئ للأدوية الاس تخدام العشوايئ للأدوية الاس تخدام العشوايئ للأدوية   
   سوء الاس تعاملسوء الاس تعاملسوء الاس تعامل   
   املضادات احليويةاملضادات احليويةاملضادات احليوية   
   املضاعفاتاملضاعفاتاملضاعفات   
   الكشف عن املتبقياتالكشف عن املتبقياتالكشف عن املتبقيات   
    كيفية احلد من وجود املتبببقبيبات كيفية احلد من وجود املتبببقبيبات كيفية احلد من وجود املتبببقبيبات

   يف املنتجات احليوانيةيف املنتجات احليوانيةيف املنتجات احليوانية

      1/71071021/71071021/7107102يوم الثالثاء المصادف يوم الثالثاء المصادف يوم الثالثاء المصادف 
  الحيوانات المختلفةالحيوانات المختلفةالبيطرية من قبل مربي البيطرية من قبل مربي االستخدام العشوائي لألدوية االستخدام العشوائي لألدوية      المراكز البحثيةالمراكز البحثيةالمراكز البحثيةد. مهند ماهر في بناية د. مهند ماهر في بناية د. مهند ماهر في بناية    و على قاعة و على قاعة و على قاعة 

   المدرس الدكتور بدر ختالن حميدالمدرس الدكتور بدر ختالن حميدالمدرس الدكتور بدر ختالن حميد   االستاذ الدكتور اياد حميد ابراهيماالستاذ الدكتور اياد حميد ابراهيماالستاذ الدكتور اياد حميد ابراهيم   تقديم:تقديم:تقديم:



   

   لألدوية:لألدوية:لألدوية:االستخدام العرشروائري االستخدام العرشروائري االستخدام العرشروائري طرررا الرروقررايررة مررن طرررا الرروقررايررة مررن طرررا الرروقررايررة مررن 
   

احلد مبن البببيبع البعبشبوايئ احلد مبن البببيبع البعبشبوايئ احلد مبن البببيبع البعبشبوايئ 
للأدوية البيطبييبة و يبديبد للأدوية البيطبييبة و يبديبد للأدوية البيطبييبة و يبديبد 
رصف ادلواء بوصفبة ببببيبة رصف ادلواء بوصفبة ببببيبة رصف ادلواء بوصفبة ببببيبة 
   من قبل الطبيب البيطييمن قبل الطبيب البيطييمن قبل الطبيب البيطيي

   العشوائي لالدوية:العشوائي لالدوية:العشوائي لالدوية:تررعررريررخ االسررتررخرردام تررعررريررخ االسررتررخرردام تررعررريررخ االسررتررخرردام 
   

هو وصبف او اعبطباء الادويبة هو وصبف او اعبطباء الادويبة هو وصبف او اعبطباء الادويبة 
للحيوان بشلك عشوايئ من قببل للحيوان بشلك عشوايئ من قببل للحيوان بشلك عشوايئ من قببل 
املييب و مبن دون البيجبوىل ا  املييب و مبن دون البيجبوىل ا  املييب و مبن دون البيجبوىل ا  

استشباة  البطبببيبب البببيبطبيي      استشباة  البطبببيبب البببيبطبيي      استشباة  البطبببيبب البببيبطبيي      
و بعيدا عن النصوص البقبانبونبيبة   و بعيدا عن النصوص البقبانبونبيبة   و بعيدا عن النصوص البقبانبونبيبة   

   و الصحيةو الصحيةو الصحية

   لألدوية على الصحة العامةلألدوية على الصحة العامةلألدوية على الصحة العامةتأثير االستخدام العرشروائري تأثير االستخدام العرشروائري تأثير االستخدام العرشروائري 
   

ما يتبقى من الادوية يصبل ا  ما يتبقى من الادوية يصبل ا  ما يتبقى من الادوية يصبل ا  
جسببالا الااسببان عببن بببييبب  جسببالا الااسببان عببن بببييبب  جسببالا الااسببان عببن بببييبب  
اس هتالك املنتجات احليوانية ممبا اس هتالك املنتجات احليوانية ممبا اس هتالك املنتجات احليوانية ممبا 
   يسبب رضةا كبريا عىل الصحة.يسبب رضةا كبريا عىل الصحة.يسبب رضةا كبريا عىل الصحة.


