


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس التحرير

 عبدهللا ضٌاء 

 هدير التحرير
 رٌم باسل 

 احملـرروى
 ابراهٌم قحطان 

 محمد مازن 

  شٌالن عبد السالم

 اإلشـراف العــام

 بثٌنة عبدالحمٌد  أ.م

 

 هيئة التحرير
 

ـم هللا والصبلة والسـبلم على رسـول ــبس

ـواضع دنا المتـالى وبجهــون هللا تعـهللا. بعـ

 نصدر العـدد االول من مجلة بٌاطرة 

ـٌة لـبة كـن طلــــدر عــقبل التً تصـتـــالمس

 ةاالعـبلمٌ الطــب البٌـطري. ان هـذه المجلة

 ـشـر التوعٌةى نــدف الـهة تـطـٌـالبسـ

ارئ , ـــدى القـومات لـلــوزٌـادة المع

عة ـتالمـ رح وـــواء المــث اجـى بـافة الــاض

المـــواضٌع التـرفٌهٌة ر ـــشـق نـرٌــن طــع

على  لكم نتكلموالمســلٌة. فـً هــــذا العــدد 

ـص الطب واالمراض , ً تخـواضٌع التـالم

نوعـة ـمت مختلفة وع واضٌـملت مـش و

تى ـً شـومات فـلـوالمع افة ـقـزٌادة الثـل

ال هذا الـعدد ــٌن  منى انـنت جاالت .ـالم

م كآراب  لــبك ب ــنرح ماـرضاكم , ك

ومقترحاتكم حول المجلة وفـً النهـاٌة 

ـمل ــذا العـً هــارك فــن شـل مــر كـشـكن

ى من زمبلبنا الطلبة ـط ونتمنـٌــبسـال

المشاركة معنا فً االعداد القادمة.. ومن هللا 

 فٌقالتو

 

 تهنئة
           , حباسن اسشة ِجٍت   بذاَت اٌعاَ اٌذساسٍ واحخفاالث اٌطٍبت اٌجذد ِع         

  , ِخُّٕٓ  وافت طٍبت جاِعت حىشَج اٌجذد بُاطشة اٌّسخمبً ٌضِالءها فٍ اٌّشحٍت االوًٌ و

 ٌعشالٕا اٌصابش. ٍُ واٌّعشفت خذِت ٌهُ ِضَذا ِٓ اٌخمذَ واٌعطاء فٍ ُِادَٓ اٌع

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ؟االسم و التولد-
أ.م.د. بشار صادق نومً الحدٌثً 

قضاء  –,ولدت فً محافظة االنبار 

 . 03/5/1891حدٌثة سنة 

ل من الممكن ان تعرفوا للقارئ ه-

العلمٌة مسٌرتكم  عـن الكرٌم

                            ؟باختصار

درست االبتدابٌة واالعدادٌة فً االنبار  -

وحصلت على شهادة البكالورٌوس كلٌة 

الطب البٌطري فً جامعة بغداد سنة 

فً واكملت دراسة الماجستٌر  4332

فً تخصص  4332جامعة بغداد سنة  

احٌاء المجهرٌة ثم شهادة الدكتوراه من 

.  4310ً سورٌا سنة جامعة حماة ف

ربٌس فرع الطب الباطنً سنة  عملت

ات ثم مدٌر قسم البعثات والعبلق 4310

تكرٌت سنة  الثقافٌة فً رباسة جامعة

ثم معاون عمٌد كلٌة الطب  4312

 4312 البٌطري للشإون العلمٌة سنة

 وحالٌا عمٌد الكلٌة .

لماذا ال ٌتم تعٌٌن الطبٌب  - 

 البٌطري؟                            

وذلك بسبب ما مرت به الدولة من  -

 صعوبات ادت الى تراجع كبٌر فً 

القطاع الزراعً و واقع الثروة 

الحٌوانٌة مما قلل الحاجة فً سوق 

العمل الى الطبٌب البٌطري وهناك امل 

ٌلوح فً االفق متمثبل بالحاجة الفعلٌة 

للطبٌب البٌطري فً القطاع الزراعً 

قبل عمداء  باإلضافة الى جهود من

كلٌة الطبً البٌطري فً العراق .     

القسام العلمٌة المفتوحة  ماهً-

                   ؟للدراسات العلٌا 

توجه الكلٌة نحو استحداث دراسات  -

 بتخصٌص ٌدمج بٌن العلوم االساسٌة

والعلوم التطبٌقٌة فكان استحداث فً 

اختصاص التشخٌصات المرضٌة 

الكلٌة فً  فً السنة الماضٌة وان

صدد استحداث دراسة الماجستٌر 

 فً اختصاص االحٌاء المجهرٌة . 

لماذا فً فترات ٌنتقل الطب  -

البٌطري من االقسام الطبٌة الى 

    االقسام الزراعٌة, وبالعكس؟

موضوع االنتماء للمجموعة الطبٌة  -

او الزراعٌة ٌخضع الى سٌاسة الدولة 

ة وتغٌر تصنٌف الشركة العامة للبٌطر

من شركة الى مدٌرٌة ,والواقع ان 

الدراسة الطب البٌطري هً ذات طابع 

طبً اال ان مجال عملة ٌكون فً 

مإسسات تابعة للزراعة وهذا اختبلف 

 ٌإدي الى التذبذب فً التبعٌة .        

ما هً الصعوبات التً تواجه  -

                        الطبٌب البٌطري؟

فً قطاع الثروة وذلك عدم االهتمام  -

الحٌوانٌة وقلة البرامج االستثمارٌة , 

والمهام المناطة به مهام صعبة متمثلة فً 

العمل فً اماكن نابٌة ورٌفٌة وبدوٌة . 

وان مجرد التعامل مع الحٌوانات غٌر 

ناطقة ال تعبر عما تشكو من الم وتحتاج 

الى فطنة وذكاء من اجل عبلجها ,وعلى 

ٌة الطبٌب مستوى الدراسة االكادٌم

البٌطري ٌعمل عمل ومهام الطبٌب 

والصٌدالنً والمختبري ولمعاٌنة 

الحٌوانات المتعددة والمختلفة فسلجٌا 

 وتشرٌحٌا.

؟ مع كلمة ما هو توجٌهكم للطبلة-

       اخـٌرة توجهونها الـى الطلبة

المهمة المناطة بطلبتنا مهمة انسانٌة  -

عمبلقة متمثلة فً انقاذ حٌاة االنسان 

الحٌوان وتخفٌف االلم عنهم .             و

اوجه كلمتً الى طلبتً االعزاء باعثا  -

منهم روح االمل و المتمثلة بالتخصصات 

المتعددة التً ٌمكنهم اكمال الدراسات 

العلٌا فٌها و التً هً عشرة تخصصات , 

عمل وكلٌات متعددة وانا نظر الى سوق ال

 االطباء ثاناكعلى  طبٌة وعلمٌة بنٌت

البٌطرٌٌن وداعٌا هللا لكم التوفٌق و النجاح  

     والسداد فً حٌاتكم .

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -: حٌاته

                                                        األندلس  فً دول البٌطار, بابن الَمعروف المالقً أحمد بن هللا عبد محمد أبو الدٌن ضٌاء

                                                            باألندلس  ةــــمالق إلى نسبة بالمالقً لقب. م1182 وافقـــالم هـ 580 عام مالقة بمدٌنة

                                                                 ٌاءــض وٌنسب النبات, علوم فً عصره لمعا كان ألنه بالنباتً بـــولق ,(اآلن أسبانٌا)

                                                     اشتغالها إلى هذا ٌرجع وربما البٌطار, باسم تعرف مالقه فً مشهورة رةـــأس إلى الدٌن

ا كان هأبا أن خصوصا بالبٌطرة, ًٌ                                                                 مطلع فً النبات علوم البٌطار ابن درس. حاذًقا بٌطر

                                                                                                   ابن وكان صالح, بن وعبدهللا النباتً, الرومٌة بن العباس أبو ٌد على ةـإشبٌلٌ فً شبابه

                                                            بقً الذي ةــرحلـــال كتاب ألف والذي النبات, علم فً عظٌمة شهرة صاحب رومٌةــــال

                                                               عن الجٌدة السمعة هذه البٌطار ابن فورث قرون, لعدة النبات عالم فً الكبٌر عــــالمرج

                                                         بلغ أن بعد المغرب إلى انتقل ثم ودأبه, لموهبته بعد فٌما أستاذه فاق صٌته إن أستاذه,بل

 وغزة الحجاز إلى ومنها بالشام ماًرا الصغرى آسٌا إلى ثم النبات, علم فً باحثك وتونس والجزابر مراكش وزار عمره, من العشرٌن

 . النباتات ٌخص فٌما بؤبحاثه فٌها قام حٌث دمشق, فً استقر أن إلى الروم ببلد وأقصى الٌونان ببلد إلى ثم ومصر وبٌروت والقدس

 -: شخصٌته

 واستخلص عنها, قرأ التً األدوٌة تصنٌف على أعانته ذاكرة قوة له وكان. غزٌر وعلم كاملة, ومروءة سامٌة, أخبلق البٌطار البن كان

 عٌون كتابه فً أصٌبعة أبً ابن تلمٌذه قال. طوٌلة تحقٌقات بعد طبقها, إال كبٌرة وال صغٌرة ٌغادر فلم المتنوعة العقاقٌر النباتات من

 دمشق ظاهر فً معه وشاهدت الوصف, ٌفوق ما نفسه وكرم مروءته وكمال عشرته حسن من رأٌت: »األطباء طبقات فً األنباء

 التعجب ٌثٌر ما العلم هذا فً المإلفة الكتب وفً النبات فً والدراٌة والفطنة الذكاء من عنده ووجدت مواضعها, فً النباتات من كثًٌرا

 األدوٌة جملة من هو عدد أي وفً الكتاب هذا من مقالة أي وفً ذكر كتاب أي فً دواء كل ٌذكر فكان النادرة, المتوقدة لذاكرته

  زمانه أوحد هو البٌطار ابن إن المقالة, تلك فً المذكورة

 -: العلمٌة إسهاماته

 األمازٌغ قبابل إحدى وكانت ,(Vitiligo) البهاق عبلج فً الخلة نبات بذور استخدم فقد الكٌمٌابً, الضوبً للعبلج رابد البٌطار ابن ٌُعد

ٌُقدمها النحل, عسل مع الخلة بذور ٌَخلط البٌطار ابن وكان العبلج, هذا مَتستخدِ  العربً المغرب فً ض ٌجعله ثم للمرٌض, و  ٌتعرَّ

 فقاعات, بها وَتظهر تتؤثَّر, الُمصابة البقع أن ذَكر إنه حتى بدقة مرضاه حالة ٌُتابع وكان عرًقا, ٌتصبَّب حتى ساعتٌن أو ساعة للشمس

 الُمصاب الجلد أن ذكر من أول البٌطار ابن كان المرض بهذا ٌتعلق وفٌما بالتدرٌج, الطبٌعً اللون تكتسب ثم ٌتؤثَّر, ال السلٌم الجلد بٌنما

 اختبلفها على أسمابه ونعت نبته ومواضع واختٌاره وتحقٌقه النبات معرفة فً عصره وعبلّمة. العظمٌة النتوءات فوق عبلجه ٌصعب

 .«وتنوعها

 -: أقواله

ح أن ٌجب لذلك للطبلب, تقدٌمها أجل من وغامضة كافٌة غٌر القدماء أعمال إنَّ       .ٌمكن ما أكثر منها ٌستفٌدوا حتى وتكمَّل تصحَّ

 -: وفاته

 بؤبحاثه ٌقوم وهو المنٌة وافته. عمره من والخمسٌن الحادٌة فً وهو. م1429 الموافق هـ 222 عام دمشق فً البٌطار ابن توفً

 .منها دواء صنع حاول لنبتة اختباره أثناء السم إلٌه وتسرب النباتات, على وتجاربه

 ابن البٌطار

 

 همرحله خامس/دعاء مزهر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                -:ماٌا الثالث حمى

 

 

 

 

 

 وٌنتقل األبقار ٌصٌب حُموي حاد مرض

 وٌتصف وجٌزة لفترة وٌستمر بالبعوض

 وارتعاش القوابم وتصلب والعرج بالحمى

 النفوق ونسبة عام وانحطاط عضلً

 المسبب. بالشفاء عادة وٌنتهى منخفضة

 من هو اٌام الثبلث حمى فٌروس للمرض

 و. R.N.A على تحتوي التً الفٌروسات

 Rhabdoviridae ال عابلة الى ٌنتمً

 .Ephemerovirus جنس

 االبقارتعد  : لالصابة الحساسه الحٌوانات

 و االغنام اما االكثر اصابة  والجاموس

         .للمرض مقاومة الخٌول و الماعز

  ًه: بالمرض االصابة تزٌد التً لعواملا

 2 عمر من والحٌوانات الصٌف فصل

 عرضة الحٌوانات راكث سنتٌن الى اشهر

                              .لبلصابة

 أنفٌة افرازات مفاجبة حمى : االعراض

 مع والتنفس النبض فً تسارع وعٌنٌة

 , الكرش حركات ركود, تنفس ضٌق

 العرج ظهور و العضبلت فً عام ضعف

 الحاالت فً و تٌبسها و المفاصل تورم مع

 فً اٌضا تٌبس حدوث ممكن المتقدمة

 و الحوامل فً االجهاض ثوحد. عضبلتال

 مإقت عقم و الضرع فً التهابات اٌضا

 .للذكور

 دون تلقابً شفاء ثوحد ممكن :العالج

 حٌوٌة مضادات لعطاء ٌفضل لكن و عبلج

 ,أدوٌة حرارة وخافضات ـ( ثانوٌة عدوى)

 (. الدٌكلوفٌن و النوفالجٌن) مسكنة

   -المغص فً الخٌول :

       
ت الموت فً الخٌل هو إن أول و اشد مسببا

( المغص لٌس مرض بل  Colicغص ) الم

هو فً الحقٌقة مجموعة من أعراض تشٌر 

الى أالم فً بطن الحصان أو الفرس.  

المغص قد ٌتراوح بٌن البسٌط الى العنٌف و 

حدوثه ٌإدى الى , أي كان فبل ٌمكن إهماله

الكثٌر من المشاكل و التً قد تإدي إلى تهدٌد 

من  حٌاة الحصان فً فترة زمنٌة بسٌطة جدا

اإلستعانة بالطبٌب , ظهور هذا العرض 

البٌطري بالسرعة الممكنة ٌزٌد و ٌساعد من 

.         الشفاء و عبلج هذا العرض 

شرب الماء البارد مباشرة بعد  -اسبابه:

العمل او التدرٌب عندما ٌكون الجواد ماٌزال 

,  دافا و العرق لم ٌنشف من على صدره

       ة.تعرض الجسم لتٌارات هاء و رطوب

متقطعة  بات مغص على مراحلنو اعراضه:

وفٌها ٌضرب الجواد دقٌقة( 15 -5وقصٌرة)

االرض بقدمه و ٌرقد و ٌتقلب فى االرض 

تلك المغص .ولكنه ٌهدئ عندما تنتهى نوبة 

الحركات العنٌفة تزٌد من درجة حرارة و 

زٌادة ,العٌن ًالنبض مع احتقان فتنفس وال

ن تفحصها عدد ضربات االعور وٌمكن ا

البراز ,بالسماعة من الناحٌة الٌمنى للجواد

الجواد ٌنظر ,متقطع مع احتمال حصر بول

مع امتداد  الناحٌة الٌمنى من البطن الى 

 االرجل االمامٌة لبلمام و الخلفٌة للخلف

                                 فقدان الشهٌة ألى نوع من انواع العلف.,

مل عضل او  5-0% 1اتروبٌن  -العالج:

,  مل ورٌد 03 - 43بسكوبان مركب 

مل ورٌد  23 -43مسكنات الم مثل االنالجٌن 

 - 13و فى الحااالت الشدٌدة ٌعطى فٌنادٌن 

مهدبات اذا تطلب االمر مثل , مل ورٌد 43

حقنة شرجٌة بماء , مل ورٌد 9 -5الزٌلزٌن 

 دافا قلٌبل لتهدبة و تنظٌم حركة االمعاء.

 

 -: Enterotoxemiaارمٌم 

   

 البكترٌا  الذي تسببه مرضهو ال

Clostridium perfringens   نوع

D هذه البكتٌرٌا توجد عادة فً التربة .

فً  ا الطبٌعٌةوكجزء من البكتٌرٌ

  .لماعز ؤلغنام والالجهاز الهضمً 

فً ظل ظروف محددة , ٌمكن لهذه 

, اثر بسرعة فً األمعاء كالبكتٌرٌا الت

 لسموم. وإنتاج كمٌات كبٌرة من ا

Clostridium perfringens   نوع

D فً إنتاج هذا كثر سم فعال هو أ

رض. الحٌوانات الصغٌرة هً الم

                          عرضة األكثر

الموت ب المرض ٌتمٌز االعراض :

ساعة  14 خبلل المفاجا الذي ٌحدث 

 بعد ظهور العبلمات األولى للمرض.

الحمبلن عبلمات  علىقد ٌظهر 

المرض العصبً المركزي, مثل 

الذي ٌتمٌز هذا رة أو التشنجات. اإلثا

فقدان  ,الموت المفاجا  -المرض :

 , عدم ارتٌاح فً البطن, الشهٌة

ا ًٌ  .اإلسهال المابً الذي قد ٌكون دمو

ٌستدم مضادة حٌوٌة مثل  :العالج 

ن . وٌفضل اعطاء لقاح قبل البنسلٌ

 Clostridium االصابة

perfringens C & D  antitoxin 

 5وفقا لتوصٌات الشركة المصنعة )

 تحت الجلد( C & Dمل من التطعٌم 

 

 

 ثالثه مرحله /شٌالن عبد السالم

 لثهثامرحله عهد عامر /
 ثالثهمرحله / فاطمة زٌاد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      من أكثر  ٌُصٌب أن ٌُمكن  مرض هو و, هو مرض معدي مشترك بٌن االنسان والحٌوان 

                                              الُحمى                                                     عدة منها مــاءأس للمرض و. ُمتنوعة أعراض و ُمسبباً علل اإلنسان أعضاء من عضو

طـارق                                                                جبل ُحمـى, Malta Fever المالطٌة الُحمى ,Undulant Fever الُمتموجة

Gibraltar Fever ,الصخرٌـة  الُحمى Rock Fever. 

 :لإلنسان التً تصٌب ُمهمةال االنواع  

حـوض                                                 , أفرٌقــٌا, األوسط شرقال فً تنتشر, Brucella Melitensis المالطٌة البروسٌلة-1

                                                 (,أفرٌقٌا شمال, تركٌا, الٌونان, إٌطالٌا, فرنسا جنـوب, أسبانٌا, البرتغال) الُمتوســـط البحر-

 ,الجمــال و الِخراف و الماعز صدرهام, الجنوبٌة أمرٌكا و الوسطى  آسٌا, الهند

                                                ,الجنوبٌة أمرٌكا و آسٌــا, أفرٌقٌا فً تنتشــر, Brucella Abortus الُمجهضة البروسٌلة -4

 ,البقر مصدرها

 . الِكبلب مصدرها, Brucella Canis الكلبٌة البروسٌلة-0 

 (: العدوى) المرض إنتقال طرق 

 تطرح  بالبروسٌلة  الُمصابة الحٌوانات ألن ذلك و البروسٌلة ببكتٌرٌا الُملوثة استهبلك الحلٌب ومشتقاتة  هً شٌوعاً  الطرق أكثر

 تنقل أن ٌُمكن بالبروسٌلة صابمُ  حٌوان من مطبوخة غٌر األحشاء أو لحوم أكل كذلك, الزمن من طوٌلة لمدة حلٌبها فً البكتٌرٌا

 . العدوى

  لآِلخر؟ إنسان من البروسٌلة تنتقل أن ٌُمكن هل

 أم من( الحلٌب) الطبٌعٌة الرضاعة طرٌق عن تنتقل أن ٌُمكن. جداً  نادر الُمباشر اإلتصال طرٌق عن لآِلخر شخص من البروسٌلة إنتقال 

 ُملوثة أعضاء نقل طرٌق عن تنتقل أن ٌُمكن كذلك. الجنسً اإلتصال طرٌق عن الاإلنتق تم حاالت على التعرف تم. الرضٌع إلى ُمصابة

 (. األعضاء زراعة)

                                                                                                    :  السرٌرٌة العالمات وأ  األعراض

( ُحمى) الحرارة درجة فً إرتفاع مع الرأس بُمإخرة الم, العضبلت  فً آالم مع خفٌفة  رضٌةعبلمات م و بوإر بشكل األعراض تظهر

 طبٌعٌة شبه أو طبٌعٌة تكون حٌث صباحاً  تنخفض و مبوٌة درجة 21 - 23 إلى الجسم حرارة درجة ترتفع المرض تقدم مع و, مساءً 

 المرض أعراض تكون حٌث ٌوم 12 - 4 لمدة تهدأ بعدها و ابٌعأس 5 - 1 من تستمر ُمتقطعة والُحمى تكون. غزٌر تعرق حدوث حٌث

 لؤِلشهر الجسم حرارة هبوط و إرتفاع موجات تستمر أن ٌُمكن الُمزمنة الحاالت وفً. بالُحمى اصابة  تعود بعدها, موجودة غٌر أو خفٌفة

 وألم, الوزن ونقص  للشهٌة شدٌد فقدان  -منها : هناك عبلمات مرضٌة ٌكون األولٌة المرحلة هذه بعد و(. الُمتموجة الُحمى) سنوات أو

ٌُج, وكآبة ,وأرق, الظهر فً وألم, وُصداع, مفاصل وآالم, إمساك  مع البطن فً  ُمضاعفات تحدث لم وإذا. عاطفً إستقرار وعدم وته

                                                                                  . أسابٌع 0 - 4 غضون فً ٌُشفى المرٌض فإن للمرٌض

 :  العالج

 مرتٌن Doxycycline 100 mg ساٌكلٌن دوكسً هو الُمتبع, الحٌوٌة الُمضادات من تولٌفة بإستخدام ٌكون البروسٌبلت داء عبلج      

 من األولٌن األسبوعٌن لمدة ٌومٌاً  العضل فً واحدة حقنة Streptomycin 1 gجرام واحد سترٌبتوماٌسٌن حقن مع أسابٌع 2 لمدة ٌومٌاً 

 .العبلج بدأ

  Brucellosis  مرض البروسٌال

 

 عمر اٌاد / ماجستٌر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -لٌوبون : -2  

                                      لوراثاتا تلك تتداخل أحٌاناً  ولكن مدهشة, وراثٌة طفرات ٌنتج ببعضها المختلفة الحٌوانات تزاوج

                                         واللٌوبون والغرٌب الشهٌر" لٌوبون" حٌوان مثل مدهشة, طفرة لتنتج وأضخم, أكبر حٌوانات فً

                                               ب,ـالعجٌ شـــالمده الحٌوان هذا النتٌجة وتكون الفهد, بذكر األسد أنثى زواج عن ناجم حٌوان هو

 أو                                    األسدي النمر اسم اللٌوبون على العرب بعض وٌطلق.وتمٌزه لندرته المعجبٌن بآالف ٌحظى والذي

                                      ورــلذك زــالممٌ فـالكثٌ الرأس شعر ٌمتلك  فاللٌوبون. الممٌز شكله على للداللة ,"النمري األسد"

 . ومدهشاً  خاصاً  وتمٌزاً  جماالً  شكله وٌحمل كالفهود مرقط فراء جسمه ٌغطً فٌما األسد,

             حٌوانات هجٌنة                                                                                                                

                                                                                                                       -: الٌكر -1
                             الحٌوانات المختلفة فوجدنا فً الحضارة  أنواع منذ قدٌم األزل وٌعٌش اإلنسان هاجس الخلط بٌن

                                   ذلك (sphinx) ووجدنا عند الفراعنة أبو الهول (bigasos) اإلغرٌقٌة الحصان المجنح بٌجاسوس

                                فً الحضارة البابلٌة والفارسٌة وهو نصف (gryphonn) والجرٌفن  األسد صاحب رأس اإلنسان,

                                 كانت حقٌقٌة بالفعل فً وبعٌداً عن كون تلك الحٌوانات مجرد أساطٌر خٌالٌة أو !!نسر ونصف أسد

                                هذه األزمنة فالمفاجؤة التً ال ٌعٌها معظمنا أننا نمتلك اآلن العشرات من الحٌوانات الهجٌنة, بعضها

                           دخل فٌها عن جاء من تزاوج طبٌعً لفصٌلتٌن مختلفتٌن من الحٌوانات والبعض اآلخر كان لئلنسان 

ٌصل وزن هذا     Lion + Tiger = Liger    ج عنهــاالسم نسبه للفصابل التى نتولقد تم تسمٌته بهذا  .طرٌق التلقٌح االصطناعً

سمة جدٌدة جعلته  هرــأي أن هذا التهجٌن أظ كٌلو جرام مما ٌعنً أنه ٌفوق حجم كل من األسد والنمر الهندي.  223الحٌوان إلى 

كثٌرة تمت فً محاولة للحصول على تفسٌر لوصول الهجٌن  أبحاثوهناك محاوالت و !!المشتركه فً تكوٌنه الفصابل ٌتفوق على

نوع من الحٌوانات ــخ اكتشاف هذا الـــوٌرجع تارٌ !!إذا وقف على قدمٌه كاملة اقدام 13لهذا الحجم. وقد ٌصل طول هذا الحٌوان 

فً برٌطانٌا عند تزاوج أسد وأنثى النمر فً إحدى حدابق الحٌوان. وكما ٌقال أن هذا الحٌوان كان ٌوجد فً  1942م ألول مرة عا

 .األفارقة الملوك أفرٌقٌا وٌملكه

 -: المستنسخ  القرد

 اسُتنسخت                                  التً   الطرٌقة بنفس" المكاك" قردة من اثنٌن استنساخ فً مرة ألول صٌنٌون باحثون نجح

                             9 منذ وولد "تشونج تشونج" اسم األول المستنسخ القرد على أطلق وقد ,4319دوللً سنة  النعجة بها

                                   أسابٌع      2 منذ وولد  "هوا هوا" اسم الثانً المستنسخ القرد فٌما أعطى ,2/1/4319أسابٌع فً تارٌخ 

                                          بعد البٌضة  فً نووي حمض زرع عن طرٌق تم االستنساخ إن العلمـاء, . وقال 2/4/4319بتارٌخ 

 ردة                                                            الق لجمٌع الوراثٌة الجٌنات إن العلماء, وقال .الجنٌن نمو بوقف تتسبب ال كً الوراثٌة جٌناتها تعدٌل

                                                 هذه منتقـدي أن إال البشرٌة , باألمراض المتعلقـة األبحـاث فً مفــٌداً  الذي سٌكون األمر متشابهة,

 األكادٌمٌة من صن, تشٌاتغ وقال .البشر استنساخ من أقرب العالم ٌجعل إذ أخبلقٌة, مخاوف ٌثٌـر هـذا األمــر أن ٌرون الخطوة

السرطان  بٌنها من للبشر الجٌنٌة األمراض لدراسة كنموذج مفٌداً  سٌكون القرود استنساخ إن العصبٌة, للعلوم الصٌنٌة

. طبٌعً نموهما أن كما رضاعة, قنٌنة بواسطة ٌتغذٌان القردٌن فإن الصٌنٌون, الباحثون وبحسب .المناعٌة واالضطرابات

 .المقبلة األشهر خبلل المكاك قردة من المزٌد استنساخ ٌتوقعون أنهم وأضافوا
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تراث يف صالح الديي                                                                      
                                                               هقام االهام حمود الدري)رمحة اهلل( 

 يف قضاء الدور

 

  العلوي السٌد عبدهللا  أبو الحجة والحافظ المحدث اإلمام هو الدري محمد

                       بن االمام جعفر الصادق بن           الكاظم موسى االمام بن الدري محمد الشٌخ

                                     الدور فً دـــول. ن ابً طالب )كرم هللا وجهه(ن االمام علً بب  الحسٌن

                                    الدور علماء كبار من اصبح حتى علمائها عن العلوم وأخذ فٌها وتربى

 .اآلفاق سائر من الٌه وقصد

  التً البناٌة الزـت وال تهـبمدرس الدور فً نــودف ريــهج 223 سنة توفً

                                         محمد امـــــاإلم ضرٌح بتفجٌر داعش تنظٌم قام انه إلى ماثلة ضرٌحه تضم

                                     ٌشابه الخارجً مظهرها قبة وهً.2114 األول تشرٌن 23 بتارٌخ الدري

 فٌها الداخلٌة وبناٌتها متر, 41 حوالً ارتفاعها ٌبلغ حٌث منها أعلى ولكنها بغداد فً زبٌدة, الست قبة#

وهذه القبة بنٌت زمن شرف الدولة مسلم بن قرٌش  الروعة غاٌة فً وهً والمقرنصات والعقود الزخارف

 االحتالل قوات قبل من قصفه نتٌجة االولى العالمٌة الحرب فً القبة هذه سلم هدم ,هـ  444الفضلً سنة 

  ..معادٌا حصنا القبة هذه ان العتقادها ٌزياإلنكل

 

 

لذئب على ا قال رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم(: " خرجت امرأتان ومعهما صبٌان . فعد

صما الى داود)علٌه الصالة والسالم( ــاحدهما . فأخذتا ٌختصمان فً الصبً الباقً , فاخت

الم(. فقال "ما امركما"؟  فقصتا ـتا على سلٌمان )علٌه الس,فقضى به للكبرى منهما. فمر

ما " فقالت الصغرى " اتشقه ؟ " ــبٌنك " ائتونً بالسكٌن اشق الغالم علٌه القصة .فقال:

 .فقال لها:" هو ابنك " فقضى به لها  .فقال: نعم . فقالت :" ال تفعل . حظً منه لها "

 خامسهمرحله ابراهٌم قحطان /

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   كرة ةبطول وهً عشر, السابعة آسٌا كؤس بمثابة 4318 لعام القدم لكرة آسٌا كؤس بطولة ستكون

                                                    فً عقدــوست.   واتــسن أربع كل القدم رةــلك اآلسٌوي االتحاد ٌنظمها التً للرجال الدولٌة القدم

 .4318 فبراٌر 1 إلى ٌناٌر 5 من المتحدة العربٌة اإلمارات

                                                         نهابٌات بعد البطولة المتحدة العربٌة اإلمارات فٌها تستضٌف التً الثانٌة رةالم هً هذه وستكون

1882. 

 عام إلى 4332 عام من استخدامه تم الذي فرًٌقا 12 شكل من توسٌعها تم أن بعد فرًٌقا, 42 آسٌا لكؤس النهابٌة البطولة سٌلعب مرة, ألول

 مرحلة تلٌها فرق, أربعة من مجموعات ست من تتكون جماعٌة مرحلة لنهابٌونا المتسابقون سٌلعب الجدٌد, الشكل هذا إطار فً .4315

ا المضٌف البلد تؤهل .فرًٌقا 12 من المغلوب خروج ًٌ ا فرًٌقا 25 بٌن من المتبقٌة مكاًنا 40 تحدٌد تم حٌن فً النهابٌة, للبطولة تلقاب ًٌ  فً وطن

 العالم لكؤس التؤهل عملٌة من جزًءا األولٌتان الجولتان كانت حٌث ,4319 مارس إلى 4315 مارس من امتدت والتً تؤهٌلٌة, منافسة

4319 FIFA اآلسٌوي لبلتحاد. 

 االتحاد فً 4318 آسٌا بكؤس الفابز سٌحصل. 4315 عام فً السابقة بالمنافسة الفوز بعد البطولة ٌدخل الذي اللقب حامل هً أسترالٌا

 خسرت أن بعد تحدٌدها ٌتم لم التً القدم لكرة اآلسٌوي االتحاد جمعٌة ستستضٌفه الذي 4341 القارات كؤس فً المشاركة حق على اآلسٌوي

 الدولة هذه فازت إذا. كمضٌف بالفعل مإهل سٌكون 4341 القارات لكؤس المضٌف البلد .حقوقه ,4344 العالم لكؤس المضٌفة الدولة قطر,

 .الثانً الفابز ٌتؤهل فسوف آسٌا, بكؤس

 

 

 

                                                                 طحنً البسكوٌت حّتى ٌصبح على هٌبة مسحوٍق ناعٍم. ا -1

                                              ضعً كبّلً من البسكوٌت المفتت, والزبدة فً وعاء الخبلط الكهربابً,  -4

                                                                                            واخلٌطهما حّتى ٌتجانسا. 

                             وزعً الخلٌط الناتج على قوالب التشٌز كٌك الصغٌرة, وأدخلٌها إلى الثبلجة حّتى تبرد. -0

                    , والكرٌمة, والفانٌبل السابلة حّتى تحصلً على خلٌٍط كثٌف القوام.ةاخلطً كؤّلً من الجبن الكرٌم -2

                                           أذٌبً الجٌبلتٌن فً الماء البارد, وأضٌفٌه إلى الشوكوالتة البٌضاء الذاببة.  -5

                  أضٌفً خلٌط الشوكوالتة والجٌبلتٌن إلى خلٌط الجبن, وكذلك البسكوٌت المكسر وقلبً المكّونات معاً. -2

                        البسكوٌت فً القوالب الصغٌرة, واتركٌها فً الثبلجة لبعض الوقت. اسكبً الخلٌط فوق طبقة -2

 .أخرجً القوالب من الثبلجة وزٌنها بالكرٌمة المخفوقة, وقطع البسكوٌت -9

 

 

 ز كيك ببلشوكوالتةالتشيطريقة عمل 
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 (9102 اساثاالِ) وأط اسُا 

 خامسهمرحله /حسٌنعلً ت
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https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B2_%D9%83%D9%8A%D9%83_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B2_%D9%83%D9%8A%D9%83_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 ثور لدٌها كان قروٌة امرأة أن الشعبً التراث قصص تذكر

 زوج كان وبٌنما األٌام أحد وفً , الحرث أعمال فً به تستعٌن

 الثور فؤدخل , الثور على العطش اشتد البٌت, خارج المرأة هذه

 الثور ٌستطع ولم , لبٌتا سـاحة فً موجـودة جـرة فً رأسه

 , تتصرف كٌف المرأة تعرف ولم , الجرة هذه من رأسه إخراج

 على المحافظة وكذلك , الثور على المحافظة ترٌد كانت ألنها

 أبو بجارها المرأة استعانت. الكسر من علٌها خوفاً  الجرة

 , الهـٌشً علبـة ودخن فجاء , القصة له وحكت , العرٌف

 وال الثور رأس ٌخرج كٌف ٌفكر وهو , قهوة إبرٌق وشرب

 إنه للمرأة قال , طـوٌل وتفكٌر جهٌد جهد وبعد , الجرة ٌكسر

 رأسه إخراج نستطٌع لكً , الثور رأس قطع من بد هناك لٌس

 رأس وقطع , الســكٌن فناولته.  تنكسر أن دون من الجرة من

 من الكبٌر الثور رأس إخراج ٌستطع لم ذلك مع ولكنه , الثور

 رأس إلخراج الجرة كــسر من بــد ال إنه للمرأة فقال , رةالج

 الجرة العرٌف أبو وكسر الفؤس ناولته وبالفعل , المقطوع الثور

 إلى الزوج عاد عندما.  بذكابه مسرورا الثور رأس بٌده وحمل

 كفا فضرب , جرى بما أخبرته , حصل عما زوجته وسؤل البٌت

                    ".ورالث رأس من الشور خذ:  "  وقال بكف

 . كثٌرة تضحٌات ٌقدم أحمق لكل مثبلً  ذلك بعد قوله وصار

                                                                                               

 اٌطائٍ حاحُ صوجت"  حٍُّت"لصت  هزا اٌّثً هٍ أه 

                                 باٌبخً,, هٍ شثاشخه وّا باٌىشَ, اشخهش اٌزٌ

 اسحجفج اٌطبخ, فٍ سّٕا   حضع أْ أسادث إرا فىأج

                                             َذها, فٍ اٌٍّعمت

 وأىا األلذُِٓ إْ: ٌها فماي اٌىشَ َعٍّها أْ حاحُ فأساد

 فٍ اٌسّٓ ِٓ ٍِعمت وضعج وٍّا اٌّشأة أْ َمىٌىْ

                       َىِا , بعّشها هللا صاد اٌطبخ جشةطٕ

 صاس حخً اٌطبخ, فٍ اٌسّٓ ِالعك حضَذ حٍُّت فأخزث

               !اٌسخاء عًٍ َذها وحعىدث طُب ا طعاِها

 ٔفسها, ِٓ أوثش ححبه وأج اٌزٌ اٌىحُذ ابٕها ِاث وٌّا

                              اٌّىث, حّٕج حخً جضعج

 حخً اٌطبخ فٍ اٌسّٓ وضع ِٓ حمًٍ ٌزٌه أخزثو

 :إٌاط فماي وحّىث عّشها َٕمص

                     "اٌمذَّت عادحها إًٌ حٍُّت عادث"

                                                                                                  ورهب هزا اٌمىي ِثال .

 عادت حليوة لعادتهه القدمية اخذ الشور من راس الثور

 ثانٌهمرحله هند عبد الوهاب/ خامسهمرحله /عبدهللا ضٌاء

 

 افضعٍٕ ٌحظت اوي ِٕز ِسخفضا   صباحا   واْ عىسُـت بطشَمت َسُش شٍء وً وــاْ -

 ُٔخه ـــب   اــِ وً وحالفٍ اعصابٍ عًٍ اٌسُطشة جاهـذة   حاوٌج , إٌّبه صىث فُها 

  خًـــح بذاَخه عٓ حعىَضا   ذـجُ خخاِه سُىىْ ىَــاٌُ هزا بأْ ٔفسٍ ألٕعج حعىُشٌ 

 .( فىجذحـه باٌخُش حفائٍج  )  اسدد ٔفسٍ وفٍ اٌبهٍ ٌىجهه فأبخسّج , صباحٍ به فأسخعذي وسأَخه وصٍج

إٌاط بأٔه فٍ إٌهاَت بشش بأْ ٌَه لٍب ضعُف اٌبُٕت  وألٔه دائُ االظهـاس ٌمىحه وألٔه شذَذ اٌىخّـاْ ٌألٌُ َٕسً -

َٕسً بعضهُ بأٔه اَضا  حخأثش وحخهاوي ِٓ اٌمّت اٌخٍ اعخادون عٍُها بأٔه بحاجت ٌّٓ  ! ِخهاٌه اٌجذساْ ٌىثشة اٌضشباث

َ أٔا لىٌ وِؤِٓ وعالً وٌىٓ هزا ال َخفف وطأة اٌّصائب ال ! َحخضٕه ٌّٓ َىاسُه دوْ اْ َضَذ جشاحه ٍِحا    َ عذ 

     فـ اٌشحّــت .. اٌشحّــت  .. أٔا لىٌ وٌىٍٕٕ أشعش اَضا   ! االحساط ٌذٌ ال َىبج دِعٍ ال َىاسٌ عٓ سوحٍ سىئت االٌُ

فٍُـزهب األخخبـاس ٌٍجحُـُ وٌخحخـشق شهـادة اٌطب واهـال  بـه شاغـال  ٌٍفىـش ِشخخــا  ٌىـً ِعٍـىِت طبُـت ِطُعـت ححاوي  -

ُ  ! سش  اٌذخىي ٌعمٍٍ بـ 

 خواطر

 ثانٌة مرحله/فاطمه طارق

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تخرجت والحمد هلل وانتظر التعٌٌن

   
 سنوات  دا انتظر التعٌٌن5بعد 

 

   
سنة كاعد بالعٌادة ٌبشرونً 21عد ب

 بالتعٌٌن

 

 

     
حٌوانات الغابة اللً  سنه من التخرج كل 51بعد 

 عولً بالتعٌٌنعالجتهم ٌد

 

 لتعٌٌن  لخرٌج البٌطرةااألمل ب

 

 

ٌماء ِع دوخىس فٍ 

 وٍُت اٌطب اٌبُطشٌ

 

 

 

 

 

                               التولد؟ و االسم-

 فً ولدت, جعفر عبدالحسٌن نهاد. د.م.أ -

 . 1820 سنة كركوك

 للقارئ تعرفوا ان الممكن من هل-

                                   باختصار؟ العلمٌة مسٌرتكم عـن الكرٌم

 كركوك فً واالعدادٌة االبتدابٌة درست -

 كلٌة البكالورٌوس شهادة على وحصلت

 الموصل جامعة فً حٌاة علوم قسم/العلوم

 دراسة واكملت 1882/1885 سنة

 الطب كلٌة تكرٌت جامعة فً الماجستٌر

 من 4332 الدكتوراه شهادة ثم 1882 سنة

 سنة ٌنتعٌ اول وكان والجامعة الكلٌة نفس

 طب كلٌة الى نقلت ذلك وبعد 4333

 من وكنت استحداثها بداٌة وقت االسنان

 كمقرر عملت 4332 سنة نقلهم تم الذٌن

 كلٌة المجلس وامٌن السٌاسٌة العلوم لفرع

 سنة البٌطري الطب كلٌة الى نقلت ثم

 احٌاء فرع  ربٌس وعملت  4339

 للشإن العمٌد ونمعا وبعدها المجهرٌة

فً كلٌة الطب البٌطري وبعدها   العلمٌة

 العلمً وشغلت منصب مساعد كلٌةلل عمٌد

ربٌس جامعة تكرٌت للشإون العلمٌة سنة 

4312 .                      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحروف , سنقدم لك بعض الكلمات علٌك داخل المربعات عدد من 

شطبها افقٌا او عامودٌا من المربعات , سوف ٌتبقى لك فً بنك 

 الكلمات كلمات لها معنى . هل تستطٌع التعرف علٌها؟

 اشطب حروف الكلمات التالٌة:

سباحة , حاسوب , جرس , جٌوب , قطار , ملعب , طعام , 

برلٌن , هندسة , اشرار , عٌد , ذر , جمل , تارٌخ , من , 

, طٌور , مسلم ,  عشاق , ماتبلب , شباط , عدد , طب ذم ,

شوكة , كتاب , ٌونان , سعٌد , فرح , سلم , حب , طٌبة , 

 .فرٌق , ربح , فسفور

 س ر ج ن ي ل ر ب م ا ع ط

 ت ع ج م ذ م ه ل ل ا ش ق

 ا د م ق ا ش ع د ي ع و ط

 ر د ل ن ا ن و ي ه م ك ا

 ي ح ر ف ب ا ت ك ن ا ة ر

 خ ر و ي ط ي ل ص د ت ا ح

 ف س ر و ف س ف ح س ل ش ا

 ر ع ب ط ى ل ع ب ة ا ر س

 ي ي ح ب ر م ل س م ب ا و

 ق د ة ح ا ب س م ل س ر ب

 ب ع ل م ط ا ب ش ب و ي ج

 ر ذ د م ح م ن م ة ب ي ط
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كغن ,و وزى 5كغن ,و وزى أرًة هع دجاجة 02وزى كلة هع دجاجة 
 كغن , املطلىب هى وزى الكلة وألرًة والدجاجة ؟02كلة هع أرًة 
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 فقط. بة لربٌس التحرٌرمبلحظة: تسلم األجو

 دنا األلكترونًـلونا على برٌـنا راسـللتواصل مع

Info_future_VET @yahoo.com 

 

 

مرٌضة الى  عندما ٌأتون لك بحٌوانات

تطلب منك رة وكأنها عٌادتك وتنظر الٌك بنظ

 طبٌب بٌطري المساعدة فاحمد هللا انك


