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العراق- إقلیم كوردستان 
في اقلیم كوردستاننقابة االطباء البیطریین

)1(تعلیمات رقم 

ممارسة تعلیمات إجازة 
مھنة الطب البیطري

الخامسة والعشرین من قانون نقابة االطباء البیطریین في ) 25(استنادا الى المادة 
الصادر من المجلس الوطني كوردستان العراق 1998لسنة ) 9(رقم العراق كوردستان

من النظام الداخلي المصادق ) 111(والمادة ، 31/12/1998بتاریخ ) 20(بالقرار رقم 
األطباء البیطریین في كوردستان بجلستھ قرر مجلس نقابة ، 26/8/2010بتاریخ یھعل

تعلیمات ) 1(التلعیمات رقم اصدار 24/11/2011یوم الخمیس المصادف المنعقدة 
.ممارسة مھنة الطب البیطرياجازة 

:1المادة 
:المعاني المبینة إزائھایقصد بالكلمات والتعابیر

.م كوردستان العراقاقلی: االقلیم
.في اقلیم كوردستاننقابة االطباء البیطریین: النقابة
.فرع نقابة االطباء البیطریین في المحافظة: الفرع

.الطبیب البیطري: الطبیب
.بكل فروعھا واختصاصاتھامھنة الطب والجراحة البیطریة: المھنة

فروعھا واختصاصاتھابكلمھنة الطب والجراحة البیطریةاجازة ممارسة : اإلجازة
.عضو نقابة االطباء البیطریین: العضو
.النظام الداخلي: النظام
.اقلیم كوردستان العراق: االقلیم

:2المادة 
ان یؤدي واجبھ باخالص واھتمام وان یبذل كل ما في طاقتھ من عنایة علمیة البیطري على الطبیب 

لعلمیة والمھنیة بالتزام وحرص نابع من ادراكھ ، وان یعمل على ابراز شخصیتھ اوشخصیة تجاه عملھ
مھنة من أجل المصلحة العامة وحرصا منھ على رفع مكانة وأھمیة الممارسة بالمسؤولیة واخالقیات 

.المجتمعیتبوء مكانتھ الحقیقیة في الكامل ولیحظى بالتقدیر المھنة

:3المادة 
او مذخر او واستشارات اتح عیادة او مكتب خدمات ال یجوز ألي طبیب، منتمي او غیر منتمي للنقابة، ف

، أو مستوصف او مستشفى بیطري أھليالبیطریةوالمستلزمات المواد او شركة لالدویة ومعمل النتاج 
.نقابةالدون الحصول على اجازة ترخیص واجازة ممارسة المھنة من قبل 
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:4المادة 
لحاصل على شھادة البكالوریوس في الطب والجراحة اطبیبالاال من قبلممارسة مھنةال یجوز : أوال

، وتمنح نقابة في كوردستانالویكون عضوا مسجال في ، من جامعة معترف بھاوفما فوق البیطریة 
.طلب تحریري واكتمال الشروط وفق ھذه التعلیماتعلى إجازة ممارسة المھنة بناءا 

.ود المجاز بشھادة جداریةوتجدد سنویا، ویزمنح اإلجازة بیصدر أمر نقابي : ثانیا

:5المادة 
النقابة ونظامھا مھنة خالفاَ الحكام قانون المارس یكل من االجراءات القانونیة ضد تقوم النقابة باتخاذ

.أو عالمة تدل على انھ طبیب خالفاَ للحقیقةانتحل أیة تسمیة أو لقبوضد كل من ،وتعلیماتھا

:6المادة 
:فانلنقابةامن نظام ) 44(المادة استنادا الى 

بمختلف اختصاصاتھم والقابھم المھنیة تشمل مختلف مرافق ممارسة المھنة مجاالت عمل االطباء
:على ان تتوفر الشروط والضوابط المطلوبة قانونا لكل مرفق، وكاآلتيالمدرجة ادناه 

.العیادات الطبیة البیطریة–أ 
.المختبرات البیطریة والبشریة–ب 
.اتب الخدمات البیطریة للتلقیح االصطناعيمك–ج 
.المكاتب االستشاریة للخدمات الصحیة–د 

.المستوصفات البیطریة االھلیة-ھـ 
.المستشفیات البیطریة األھلیة–و 
.مصانع االدویة واللقاحات والمواد والمستلزمات البیطریة–ز 
.نعة وغیر المصنعة للمنتوجات الحیوانیةمعامل العلف بانواعھا والدباغة ومصانع األغذیة المص–ح 
.البیطریةالطبیة األدویة والمواد والمستلزمات وتصدیر وتداول شركات استیراد –ط
.مجازر اللحوم الحمراء والبیضاء واالشراف علیھا–ي
المنتوجات الحیوانیة من وتصدیر وتداول معامل ومكاتب ومخازن واسواق وشركات استیراد –ك

.وااللبانلحمراء والبیضاء واألحیاء المائیة االلحوم 
.مشاریع التلقیح االصطناعي–ل
حقول تربیة الحیوانات والدواجن واحواض االسماك، ومختلف المرافق المتعلقة بالقطاع البیطري –م

.ومرافق الخزن والتسویق واالستھالك للمنتوجات الحیوانیة من اللحوم وااللبان
.غنام والماعز والحیوانات االنتاجیة االخرى من مشاریع الثروة الحیوانیةمحطات االبقار واال–ن 

.مشاریع األسماك واالحیاء المائیة–س 
.الموالت واسواق تسویق اللحوم والمنتوجات الحیوانیة- ع 
.حدائق الحیوانات ومحالت بیع وتداول حیوانات واسماك الزینة–ف 

:7المادة 
غیر اللجوء الى اسالیب على شرف المھنة یحظر على الطبیبحفاظاللعلمیة والتزاما بالروح ا:أوال

.او التعامل مع االمور الفنیة للمھنةطریقة للتشخیص او العالجباكتشافمھنیةغیر علمیة و
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.مھنیا وخدمیامناسبا كن غیر معدة اعدادا افي امالمھنة ال تجوز ممارسة :ثانیا
ف والمجالت وایة وسیلة اعالمیة اخرى بشكل یسيء الى المھنة وحقوق النشر في الصحال یجوز :ثالثا

.االخرىالزمالة والى االطباء بالمھن الطبیة
الشخصیة المعنویة یسيء الى المھنة وحقوق الزمالة والى اللجوء الى تصرف اوسلوك ال یجوز :رابعا

.الطباءوالمھنیة ل

:8المادة 
، وااللتزام بالقوانیین واالنظمة لنقابة وتعلیماتھایا بقانون ونظام امھنیا ونقابان یلتزم طبیبعلى ال

ویراعي احكام الجھات الحكومیة ذات العالقة، والتعلیمات الخاصة بالتشریعات البیطریة الصادرة من 
.المستجدات في القطاع البیطري والثروة الحیوانیةبشأن یصدر اي تشریع معمول بھ 

:9المادة 
من الجھات البیطریة والعامة ن یلتزم بالتعلیمات الصادرة بخصوص الصحة الحیوانیة اعلى الطبیب

مرض وباء أو ان یخبر اقرب مركز بیطري حكومي في حالة االشتباه بوجود الحكومیة والنقابة، و
.، واي مخالفة في مكان عملھ تضر بالصحة العامةيمعد

:10المادة 
بعضھم ببعض صالت الزمالة الشریفة التي توفر االحترام والثقة ان تحكم عالقات االطباءیجب: أوال

.ق احترام المواطنین لھمقحییحفظ مكانة المھنة وبینھم وتیسر سبل تعاونھم بما
تحاشي وقوع ما یسيء الى عالقات الزمالة وان یسعوا الى  حل ما قد یحصل بینھم عضاء على اال: ثانیا

واذا استعصي ذلك رفع االمر م شخصیا اوعن طریق النقابة، بینھمن خالف بطریق التفاھم الودي
.النقابةالى بمذكرة طلب 

:11المادة 
اذا اختلفت االخریناو زمیلھ عن ابداء ما یسيء الى اي منھما امام او المشرف المعالج یمنع الطبیب

.بینھمما فیباللغة العلمیةوالتشخیص، ویفضل ان یتم التشاور الفحصوجھات النظر اثناء

:12المادة 
متعلقة بالقطاع ، او بینھم وبین اعضاء من مھن اخرىاطباءمجموعة كة بین اكل مشاركة او شر

تكون النقابة طرف ثالث یجب ان تتم بعقود تحترم االستقالل المھني لھم و،البیطري والثروة الحیوانیة
.لمراعاة االمور الفنیة والمھنیة والعلمیة

:13المادة 
ایة شھادة او تقریر او تبلیغ او مستند لمقاصدللقانون، بتأیید من النقابة،ان یعطي وفقا على الطبیب

.على ان تكون مطابقة لمشاھدتھ الطبیةاو مھنیة او علمیة، اداریة او فنیة 

:14المادة 
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مصالح الجمیع استقالل روابط التعاون واالحترام المتبادل ومراعاةیجب ان تسود عالقات االطباء
لھم ضرر مادي او أدبي رد فعل غیر الئق اووالحرص على تجنب اي فعل او قول قد ینتج عنھ 

.لآلخرینو

:15المادة 
العمل المھني في شروط ومواصفات وممارسة المھنة تعلیمات ال یحق الیة جھة عدى النقابة اصدار 

وعلى كافة قانون النقابة ونظامھا الداخليالبیطریة الوارد ذكرھا فى والعیادات المنشأت والمرافق 
.االطراف ذات العالقة االلتزام بتنفیذھا

:16المادة 
: أوال

والمفاقس والمجازر بكافة انواعھا والنحل واالسماك الدواجن الثروة الحیوانیة وتخضع مشاریع 
وغیر المصنعة وجمیع المنتوجات المصنعة شركات ومحالت بیع اللحوم وااللبانومعامل العلف و

لالشراف الصحي البیطرى الدائم وذلك لغرض السیطرة على االمراض ،ذات االصل الحیواني
.، لضمان السالمة والصحة العامةالحیوانیة واالمراض المشتركة بین االنسان والحیوان

: ثانیا
) أوال(بین االطراف المذكورة فيلدى كاتب العدلیتم االشراف الصحي البیطري وفق عقد یبرم 

النقابة من قبل ؤید، وتالمشرف یضمن للطرفین الواجبات والحقوق وااللتزاماتاعاله والطبیب
.العقدتنفیذضمان ل

:17المادة 
نة من قبل اي شخص غیر مؤھل لممارستھا ھلملاخبار النقابة عن ایة ممارسة غیر قانونیة : أوال

ات ذات العالقة عن ایة حالة غیر قانونیة تخص اخبار السلطات الصحیة البیطریة والجھ، وقانونیا
.البیطرة واعالم النقابة بذلك

:18المادة 
اذا أو األحیاء المائیة ر والطیوأتانغیر مسؤول عن الخطأ في تشخیص الحالة المرضیة للحیوالطبیب

.ثبت استعانتھ في التشخیص بالوسائل العلمیة والعملیة المتاحة

:19المادة 
في العیادات حصرا ھي من اختصاص الطبیبللتصرف بامور قائمین من غیر االطباءتواجدال یجوز

، وتتخذ والمستوصفات والمستشفیات البیطریة االھلیةوالمختبرات والمكاتب االستشاریة والمذاخر
.النقابة اجراءات قانونیة بحق المخالفین

:20المادة 
لوسطیة من ذوي المھن البیطریة تحت إشرافھ في العیادات بعلم النقابة استخدام الكوادر اللطبیب

والمختبرات والمكاتب االستشاریة والمذاخر والمستوصفات والمستشفیات البیطریة األھلیة، وعلى أن 
.المھنةیكون االستخدام وفقا لضوابط السلوك لممارسة 
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:21المادة 
العالج او التحصین الوقائي او المكافحة ما لم ال یجوز استخدام ایة مادة بایولوجیة وكیمیائیة خاصة ب

.تكن حاصلة على موافقة الجھات ذات العالقة

:22المادة 
والمستوصات واالستشاریة في العیادات البیطریة والمذاخر والمكاتب الخدمیة الطبیبعلى :أوال

تعلیمات الحفظ وفق طریة البیموادحفظ المن قبل النقابة،المرخص لھمفیات البیطریة االھلیة شوالمست
.، والمخالف تتخذ النقابة بحقھ االجراءات القانونیةوالخزن الخاصة بھا

من والصرفیات و اإلخراج لتسجیل اإلدخابسجالت خاصةمسك اعاله) أوال(في على االطباء: ثانیا
للتفتیش ةعرضموتكون السجالت ، من االدویة واللقاحات والمواد الكیمیاویةالمتداولة لدیھ موادال

والجھات ذات العالقة، وتتخذ النقابة االجراءات القانونیة النقابةبلجان التفتیش الخاصة والتدقیق من قبل 
.بحق المخالفین

:23المادة 
جمیدتیتم ، وبعكسھ مھنةالممارسة ایة مھنة اخرى ال تتفق وكرامة ونبل وانسانیة ال یجوز الي طبیب
.العضویة في النقابة

:24مادة ال
عند ممارستھ للعمل في اي مجال من ات المھنیة من قبل الطبیبمراعاة االعراف والتقالید والسلوكی

.مھنة في القطاعین الحكومي والخاصالمجاالت 

: 25المادة 
:لنقابة تمنح االلقاب وفق الشروط التالیةمن نظام ا) 32(وفقا للمادة 

:لم االلقاب المھنیةس: اوالَ 
من قبل لجنة تشكل في النقابة أدناه السلم المھني حسبیمارس المھنة اللقاب اآلتیة لكل عضویمنح ا

:لھذا الغرض
. فترة التدرج الطبي البیطرياكمال بعد : طبیب بیطري متدرب- أ 

.ممارسةسنة) 4-2(:طبیب بیطري مقیم-ب 
.ممارسةسنة) 6-5( :طبیب بیطري أقدم-ج
.ممارسةسنة ) 8-7: (سطبیب بیطري ممار-د

.ممارسةسنة ) 10-9: (أقدمطبیب بیطري ممارس-ھـ 
.ممارسةسنة ) 12-11: (اختصاصطبیب بیطري -و 
.ممارسةسنة ) 14-13: (اختصاص أقدمطبیب بیطري -ز 
.ممارسةسنة ) 16-14: (طبیب بیطري استشاري-ح 
.ممارسةسنة ) 20-17: (طبیب بیطري خبیر-ي 
: ب االختصاصلق: ثانیاَ 
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ا الغرض بعد تقدیم یثبت لقب االختصاص بفروع الطب البیطري من قبل لجنة تشكل في النقابة لھذ
على شھادة الدكتوراه او الماجستر أو الدبلوم العالي او ما العضوالمستمسكات التي تؤید حصول

.اعاله)أوال(وتضاف كلمة االختصاص الى االلقاب الوارده في،یعادلھا في حقل االختصاص
:یمنح بقرار من مجلس النقابة مع درع ووشاح كاآلتي: سلم االلقاب الفخریة: ثالثا

.سنة) 20(بعد وصول سنوات الخدمة الفعلیة للعضو الى : لقب العضویة الفضیة–أ 
.سنة) 25(بعد وصول سنوات الخدمة الفعلیة للعضو الى : لقب العضویة الذھبیة–ب 
.سنة) 30(بعد وصول سنوات الخدمة الفعلیة للعضو الى : ماسیةلقب العضویة ال–ج 

: 26المادة 
:من النظام الداخلي للنقابة تستوفى الرسوم المھنیة كالتالي) 96(وفقا للمادة 

:وھى كاالتى: الرسوم المھنیة النقابیة
.رالف دینا) 50(الف دینار ویجدد سنویا ) 50(رسم االنتماء للنقابة الول مرة –أ 

الف دینار) 50(الف دینار وتجدد سنویا ) 100(رسم اجازة ممارسة المھنة -ب 
.الف دینار) 200(الف دینار ویجدد سنویا ) 200(رسم االشراف البیطري -ج 
.الف دینار) 50(رسم تسجیل االختصاص - د 
.الف دینار) 50(رسم تسجیل اللقب المھني -ه 
.الف دینار) 50(رسم الكشف على اى مرفق - و
.الف دینار) 25(النقابةكتاب تأییدرسوم -ز

:27المادة 
للنقابة وفقا لقانونھا ونظامھا وتعلیماتھا حق سحب اجازة ممارسة المھنة عند المخالفة لشروط واحكام 

.ھذه التعلیمات

:28المادة 
بكل النقابةوابالغ تعلیماته المراقبة تنفیذ احكام ھذ، وكل عضو في النقابةوالفروعالمجلسعلى 

.مخالفة الحكامھ

:29المادة 
.المصادقة علیھاتنفذ ھذه التعلیمات من تاریخ 

النقیب
لطیف محمود أجمد. د

نقابة االطباء البیطریین في كوردستان


