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  كلمة االفتتاحية

 كلية الطب البيطري المهدمة أنقاضبرفع البدء 
بسم الله والحمد لله والصالة والسالم عىل سيدنا محمد وعىل اله وصحبه الطيبني 

العدد السابع عرش بعد املئة من الرسالة اإلخبارية  إعدادبمناسبة االنتهاء من  فإنناالطاهرين، 

البدء بعمليات رفع انقاض البنايات املتهدمة نتيجة  شهدنا قبل أياملكلية الطب البيطري، 

من  األيرساقرتاب انتهاء عمليات تحرير الجانب  ةعمليات القصف التي استهدفت الكلية عشي

ما يمكن إنقاذه دريسية واإلدارية بالعمل عىل إنقاذ ، فضالً عن مبارشة املالكات التمدينة املوصل

وإعادة تشغيل ما امكن من األجهزة املختربية أو املكتبية منها، فضالً عن انقاد السجالت الخاصة 

إلزالة الذكريات عملية قيرصية  ما هي إالرفع األنقاض هذه  عملية إن. بمنتسبي الكلية وطلبتها

مسريته العلمية يف  أكملظف عمل يف وحدته اإلدارية، أو طالب التي يمتلكها كل تدرييس، أو مو 

خرسنا الذكريات الجميلة، فإننا يحدونا األمل أن تكون عملية األعمار  إذنحن أروقة هذه الكلية، و 

املستقبل إلهدائهم صفحات بيضاء ناصعة لكي  لطلبةانطالقة للبدء بصفحة جديدة  وبناء الكلية

يكتبوا بها تاريخهم وذكرياتهم، أما من انتزعت ذكرياتهم فلهم الحق يف الفخر واالعتزاز انهم 

امتداد املايض وعنوان الحارض وتاريخ املستقبل، ومن الله التوفيق
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 كلية الطب البيطري بمناسبة يوم الطبيب البيطري العالميكلمة 

بيوم العامل  على نطاق البيطريني األطباءيف الثامن والعشرين من شهر نيسان من كل عام حيتفل 

العاملية البيطرية  اجلمعية أعلنتعندما  2010بدأ هذا التقليد يف عام  لقد الطبيب البيطري. 

Word Veterinary Association  البيطريني يف العامل  األطباءاجلمعية العاملية اليت متثل  وهي

من شهر نيسان من كل عام يوم لالحتفال بالطبيب البيطري يف العامل وذلك  الثامن والعشروناليوم  أن

البيطريني من حتسني  األطباءاملهمة اليت يقوم هبا  واألعباءلتعريف اجلمهور مبهام الطبيب البيطري 

واحليوان على حد سواء وسالمة الغذاء وحتسني البيئة. ويف كل عام يتم رفع  األنسان وضع أو حالة

مت رفع شعار حنو عامل خايل من داء الكلب كما  2011حتقيقه يف ذلك العام ففي سنة  خاص يتمشعار 

سنة  تأسستول كلية طب بيطري يف العامل حيث أجامعة ليون ك-مت االحتفال بكلية الطب البيطري

كل الفعاليات وهو يعين  From the Stable to the Table ذا العام كان الشعار هوهويف  م. 1761

كلية وقد تعودنا يف  من وصحة حليوانات املزرعة.آ البيطريني لطعام األطباءيقوم هبا  املهمة اليت

 األطباءاالحتفال سنويا يف مثل هذا اليوم وذلك بالتعاون مع نقابة جامعة املوصل  /الطب البيطري

متميزة  ناتاحتفاال توكان، نينوى واملستشفى البيطري يف نينوى وكذلك القطاع اخلاص/البيطريني

 أولكن هذا العام مل نش ،ندوات علمية متخصصة إقامة أومحالت تلقيح يف قرى حمافظة نينوى  بإقامة

سبب العمليات العسكرية بسبب الدمار الشامل الذي حلق بكليتنا ب أحزاننانقيم هذا االحتفال بسبب  أن

حيدونا بغد افضل وان شاء اهلل  األملا ولكن ناليت صاحبت هزمية عصابات الظالم اليت احتلت مدينت

 األطباءخطوة حنو بناء كليتنا من جديد. فكل عام ومجيع  بأولحنتفل بالعام القادم وحنن نبدأ 

 وأهلناخري وصحة وان يعود علينا يف العام القادم وبلدنا  بألفالبيطريني يف نينوى والعراق والعامل 

 خبري وحنن نفتخر مجيعنا مبهنة الطب البيطري.
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 يوم تأسيس كلية الطب البيطريالثامن من نيسان 

 تأسست كلية الطب البيطري / جامعة  الموصل في اليوم الثامن  من  شهر  نيسان

في هذا اليوم البدء بتعليم  وأعلن، 1976للعام  

اتخذت لقد المقبولين فيها، و للطلبةالعلوم البيطرية 

المنازل بالقرب من المجمع  أحد أيامها أولالكلية في 

ً لها،  الطبي بالقرب من كلية طب الموصل مقرا

ً انتقلت الكلية  الموقع الجديد ضمن الحرم  إلىالحقا

 بالـطلبتها و منسبيهاالتي يعرفه  المبنىالجامعي في 

U-shape في العام  تم تخصيصه ذيال ً الحقا

 1983وفي العام ، األشوريةلبناء المكتبة  2000

 .تسلمت الكلية المبنى الذي دمر أثناء عمليات التحرير

ً  تتفطروقلوبنا تمر علينا هذه الذكرى   لما  ألما

 إالولم يتبقى  الكليةكل أرجاء من عمليات القصف والتهديم التي طالت الكلية تعرضت له 

ً ا تعرض لذانري وبيت الحيوانات المختبرية الالمستشفى التعليمي البيط عمليات  إلى أيضا

عمادة الكلية عدم االحتفال هذه السنة بيوم تأسيس الكلية ارتأت لهذا السبب . تخريب

ي األعوام كلنا امل فواالقتصار على التذكير باليوم مع توزيع ملصقات تعريفية بهذا اليوم، و

الكلية  بتأسيسمعها االحتفاالت  لتبدأسابق عهدها  إلىتعود الكلية  أنالقليلة القادمة 

 سبحانه وتعالى. بإذنهوإعادة البناء، 
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 2018-2017للعام  الندوة العلمية األولى لكلية الطب البيطري

 إنفلونزا الطيور والمستحضرات الحديثة في صناعة الدواجن
، 2018نيسان/  /23أقامت كلية الطب البيطري / جامعة الموصل يوم االثنين المصادف 

 بعنوان، ندوة علمية رئيس جامعة الموصل بي سعيد الديوه جيأوبرعاية كريمة من األستاذ الدكتور 

 ((، وقد حضر هذه الندوة العلميةإنفلونزا الطيور والمستحضرات الحديثة في صناعة الدواجن))

وكيل عميد الكلية األستاذ الدكتورة فدوى خالد توفيق فضاًل عن السيد معاون العميد  السيدة

للشؤون اإلدارية األستاذ الدكتور منير سالم طه والسيد معاون العميد للشؤون العلمية األستاذ 

فضاًل غسان العبيدي الدكتور  نينوىفي  والسيد ممثل الجامعة التقنيةالدكتور ظافر محمد عزيز، 

عدد من عمداء كليات جامعة الموصل وعدد كبير من منتسبي كلية الطب البيطري وكليات عن 

 .من األطباء البيطريين في المحافظة من القطاع الحكومي والخاص مجموعة، وجامعة الموصل

قراءة آيات من القران الكريم تالها على بعند الساعة العاشرة فعاليات الندوة انطلقت 

حضور الطالب مهند إبراهيم، ثم قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق وجامعة مسامع ال

عرض فديو قصير من إعداد شعبة اإلعالم والعالقات العامة بعنوان )كلية الطب  ومن ثمالموصل، 

ثم عودة  البيطري في صور( الذي تناول تأسيس الكلية وازدهارها وما عانته الحقًا من دمار وتخريب

بي سعيد الديوه جي كلمة بهذه المناسبة أاألستاذ الدكتور بعد ذلك القى والعمل في الكلية.  ملاأل

تمنى سيادته في كما ، تضمنت عبارات التضامن مع منتسبي كليتنا لما لحق بها من دمار وتخريب

ثم القت السيدة وكيل عميد  .إلى سابق عهدها في القريب العاجل الكليةنهاية الكلمة أن تعود 

أشادت بالدور  إذ العلمية لندوةلالكلية األستاذ الدكتورة فدوى خالد توفيق كلمة اللجنة التحضيرية 

دعم ب بي سعيد الديوه جيأالذي قامت وتقوم به رئاسة جامعة الموصل متمثلة باألستاذ الدكتور 

، لتي قامت بها اللجان الفرعية للندوة الحاليةوالجهود ا وأثنت على الحضور الكرامالكلية ومساندتها، 

بعد االنتهاء من كلمتها قدمت السيدة وكيل عميد الكلية درع الندوة للسيد رئيس جامعة الموصل 

 ممثلياستلمها السادة  إذ للندوةمة عإلى الشركات الدا واالمتنان بتوزيع دروع الشكر الذي قام بدوره

 هذه الشركات.
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 مناقشات طلبة الدراسات العليا في كلية الطب البيطري
 جرت يف كلية الطب البيطري / جامعة املوصل مناقشة عدد من طلبة الدراسات العليا:

 الخميس)الصحة العامة البيطرية( وذلك يوم  رفيف قاسم عيل للطالبة املاجستري رسالةمناقشة  -1

 B1(AFB1)بسموم االفال  لألعالفالتلوث الطبيعي واملوسومة ) 2017 /األولكانون /28املصادف 

ملرض النيوكاسل يف  األضداديف كيموحيوية الدم ومستوى  وتأثرياهما B1 (FB1)والفومونسني 

)كلية الطب  اذ الدكتور مزاحم ياسني العطاراألستلجنة املناقشة من  تألفت .(فروج اللحم أفراخ

)كلية الطب البيطري  األستاذ املساعد الدكتور معن طاهر جرجيسالبيطري / جامعة املوصل/ رئيساً(، 

)كلية الزراعة / جامعة  األستاذ املساعد الدكتور طارق خلف حسن الجمييلجامعة املوصل/ عضواً(،  /

)كلية الطب البيطري / جامعة املوصل/ عضواً  يل محمد رشيفاألستاذ الدكتور عقتكريت/ عضواً(، 

 .امتيازومرشفاً(. وبعد مناقشة مستفيضة قبلت الرسالة ومنحت الطالبة تقدير 
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املصادف  االثنني)أمراض بيطرية( وذلك يوم  إسماعيلشهباء خليل  ةبللطال الدكتوراه اطروحةمناقشة  -2

دراسة التأثريات املرضية لصغائر أوكسيد الخارصني ومقارنتها مع واملوسومة ) 2018شباط/ /12

األستاذ لجنة املناقشة من  تألفت .(تات النحاس يف اسماك الكارب الشائعيالتأثريات املرضية لكب 

األستاذ املساعد الدكتور )كلية الطب البيطري / جامعة املوصل/ رئيساً(،  الدكتور رعد عبدالغني بشري

األستاذ املساعد الدكتور نوزاد )كلية الزراعة والغابات / جامعة املوصل/ عضواً(،  نضال تحسني طه

األستاذ املساعد الدكتور عيل )كلية الطب البيطري / جامعة السليمانية/ عضواً(،  رشيد عبدالرحمن

كتور كرم هاشم األستاذ املساعد الد)كلية الطب البيطري / جامعة السليمانية/ عضواً(،  حسني حسن

)كلية  األستاذ املساعد الدكتورة االء حسني عيل)كلية الطب البيطري / جامعة املوصل/ عضواً(،  يحيى

الطب البيطري / جامعة املوصل/ عضواً ومرشفاً(. وبعد مناقشة مستفيضة قبلت األطروحة ومنحت الطالبة 

 .امتيازتقدير 
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املصادف  الثالثاء)أمراض بيطرية( وذلك يوم  احمد محمد عيل للطالب الدكتوراهأطروحة مناقشة  -3

 اإلنتانالتغريات املرضية الناجمة عن  إصالحدور الخاليا الجذعية يف واملوسومة ) 2018شباط/ /13

ً يف الجرذان )كلية  األستاذ الدكتور صموئيل اوشعنا يوخنالجنة املناقشة من تألفت  .(املحدث تجريبيا

)كلية الطب / جامعة  األستاذ الدكتورة وحدة محمد طيبطري / جامعة املوصل/ رئيساً(، الطب البي

)كلية الطب البيطري / جامعة  األستاذ املساعد الدكتور نوزاد رشيد عبدالرحمناملوصل/ عضواً(، 

)كلية الطب البيطري / جامعة  األستاذ املساعد الدكتور عيل حسني حسنالسليمانية/ عضواً(، 

)كلية الطب البيطري / جامعة  األستاذ املساعد الدكتورة سمية عيىس جعفرمانية/ عضواً(، السلي

)كلية الطب البيطري / جامعة  األستاذ املساعد الدكتورة هناء خليل إسماعيلاملوصل/ عضواً(، 

 .امتيازاملوصل/ عضواً ومرشفاً(. وبعد مناقشة مستفيضة قبلت األطروحة ومنح الطالب تقدير 
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املصادف  األربعاءوسموم بيطرية( وذلك يوم  أدوية) يارس أنور محمدمناقشة طالب املاجستري  -4

(، وتالف لجنة جاجالد أفراخاملؤرشات الحيوية للتسمم باالميرتاز يف واملوسومة ) 2018شباط/ /28

)كلية الطب البيطري / جامعة املوصل/ رئيساً(،  األستاذ الدكتورة غادة عبداملنعم فارساملناقشة من 

املدرس )كلية الطب البيطري / جامعة دهوك/ عضواً(،  األستاذ املساعد الدكتور محمود بشري محمود

األستاذ املساعد الدكتورة )كلية الطب البيطري / جامعة املوصل/ عضواً(،  إبراهيمالدكتورة منى حازم 

)كلية الطب البيطري / جامعة املوصل/ عضواً ومرشفاً(. وبعد مناقشة مستفيضة  بنان خالد عبدالرحمن

 .امتيازقبلت الرسالة ومنح الطالب تقدير 

 

 

 

 

 

 

 

و أسماء حسني  إسماعيلأسامة حازم  يف الجراحة البيطرية الدكتوراه ياالمتحان الشامل لطالباجري  -5

لجنة االمتحان  . تألفت2017/ترشين الثاني/  22و  21 نياملصادف واألربعاء الثالثاءوذلك يومي  عالوي

األستاذ )كلية الطب البيطري / جامعة املوصل/ رئيساً(،  األستاذ الدكتور منري سالم طهالشامل من 

األستاذ الدكتور ليث )كلية الطب البيطري / جامعة املوصل/ عضواً(،  الدكتور صموئيل اوشعنا يوخنا

األستاذ املساعد الدكتورة سمية عيىس يطري / جامعة املوصل/ عضواً(، )كلية الطب الب محمود داؤد

)كلية الطب  املدرس الدكتور احمد مذخر رشيف)كلية الطب البيطري / جامعة املوصل/ عضواً(،   جعفر

متطلبات  إلكمالكال الطالبني جامعة املوصل/ عضواً(. وبعد انتهاء االمتحان الشامل أعلنت اللجنة أهلية  /

 دة الدكتوراه.شها
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املصادف  األحد)جراحة بيطرية( وذلك يوم  طارق محمود صالح للطالب املاجستري رسالةمناقشة  -6

 .(الطرائق املختلفة إلجراء اإلخصاء بالجراحة املنظارية يف الكالبواملوسومة ) 2018نيسان/ /29

)كلية الطب البيطري / جامعة  األستاذ الدكتور عبدالحليم مولود صالحلجنة املناقشة من تألفت 

 /كلية الزراعة /جامعة صالح الدين ) قادر األستاذ املساعد الدكتور نه زاد حسنياملوصل/ رئيساً(، 

)كلية الطب البيطري / جامعة املوصل/ عضواً(،  األستاذ املساعد الدكتورة هناء خليل إسماعيلعضواً(، 

ً ومرشفاً(. وبعد مناقشة )كلية الطب ال األستاذ الدكتور منري سالم طه بيطري / جامعة املوصل/ عضوا

 .امتيازمستفيضة قبلت الرسالة ومنح الطالب تقدير 
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 دورات التعليم المستمر لكلية الطب البيطري
 األمراض التناسلية واستخدام الهرمونات التناسليةالدورة التنشيطية في 
)األمراض التناسلية وعلم تناسل الحيوان الدورة التنشيطية الموسومة  أقيمت في فرع الجراحة

، وعلى قاعة فرع األمراض 2018/ نيسان/  5 – 4من  للمدةواستخدام الهرمونات التناسلية( وذلك 

 وأمراض الدواجن في المستشفى التعليمي البيطري التابع لكلية الطب البيطري / جامعة الموصل.

اشتمل اليوم األول على مجموعة من الفعاليات التي تضمنت افتتاحية الدورة من خالل حضور 

السيد معاون العميد للشؤون اإلدارية األستاذ الدكتور منير سالم طه والسيد معاون العميد للشؤون العلمية 

حاضرة االفتتاحية مللترحيب بالمشاركين في الدورة. بدأت بعد ذلك األستاذ الدكتور ظافر محمد عزيز 

التنظيم الهرموني للجهاز لية للتعريف بآاألستاذ المساعد الدكتور محمد عبداالله رحاوي التي القاها 

أسباب  مواضيع أخرى في مقدمتهاالمحاضرة تضمنت في الحيوانات المختلفة، كما  األنثويالتناسلي 

الفحوصات المستخدمة في تشخيص  العقم، وانتهى اليوم األول من الدورة التنشيطية بالتعرف على

 التناسلية في الحيوانات المختلفة. األمراض

القى محاضرة  إذاضراً فيها، حفعاليات اليوم الثاني فكان األستاذ الدكتور ظافر محمد عزيز م أما

طريقة تعليمية عن استخدام جهاز األمواج فوق الصوتية في التعرف على مراحل الحمل فضالً عن 

 تقنية األمواج فوق الصوتية.باستخدام المرضية المختلفة التناسلية ت الحاال تشخيص
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 الدورة التنشيطية في تخدير الحيوانات المختلفة
الحيوانات في تخدير الأقيمت في فرع الجراحة وعلم تناسل الحيوان الدورة التنشيطية الموسومة )

، وعلى قاعة فرع األمراض وأمراض الدواجن في 2018/ نيسان /  11 – 10 للمدة منالمختلفة( وذلك 

 المستشفى التعليمي البيطري التابع لكلية الطب البيطري / جامعة الموصل.

اشتمل اليوم األول على مجموعة من الفعاليات التي تضمنت افتتاحية الدورة من خالل حضور 

كتور منير سالم طه والسيد معاون العميد للشؤون العلمية السيد معاون العميد للشؤون اإلدارية األستاذ الد

األستاذ الدكتور ظافر محمد عزيز للترحيب بالمشاركين في الدورة. بدأت بعد ذلك محاضرة االفتتاحية 

عن استخدام المواد المخدرة في إحداث التخدير العام في  منير سالم طهاألستاذ الدكتور التي القاها 

 .والمنزلية مع إجراء تطبيق عملي لما تم بحثه في المحاضرة النظريةالحيوانات الحقلية 

 محاضرةإذ القى اضراً فيها، حمليث محمود القطان فعاليات اليوم الثاني فكان األستاذ الدكتور  أما

 إحداثوالتقنيات المستخدمة في  دويةعن التخدير الموضعي والمنطقي في الحيوانات المختلفة واهم األ

ً على إجراء تطبيق عملي للتقنيات التي تم التحدث  هذا النوع من التخدير، كما اشتمل اليوم الثاني أيضا

عنها في الجزء النظري من المحاضرات، كما شهد اليوم الثاني حضور السيدة وكيل عميد الكلية األستاذ 

 .ين في هذه الدورةالدكتورة فدوى خالد توفيق لاللتقاء بالسادة األطباء البيطرين المشارك
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 الحلقات الدراسية المقامة ضمن الخطط العلمية للفروع المختلفة
 :في مواضيع متنوعة القى عدد من تدريسي الكلية عدد من الحلقات الدراسية

 

 الحلقات الدراسية على مستوى الكلية

 التاريخ عنوان الحلقة الدراسية االسم ت

1 
 أ.د. فدوى خالد

 مزاحم ياسينأ.د. 
 2018 /3 /6 العلمية الجديدة اتتوضيح تعليمات الترقي

 2018 /3 /12 االختبارات التطبيقية السريرية البيطرية وكيفية وضع األسئلة اإلمتحانية أ.د. منير سالم طه 2

 Reference management using Mendeley: its applications  15/ 4/ 2018 م.د. علي سعيد  3

 

 

 واألدويةفرع الفسلجة والكيمياء الحياتية 

 التاريخ عنوان الحلقة الدراسية االسم ت
 2017 /12 /11 ظاهرة المقاومة الدوائية للمضادات الحياتية أ.د. محمد خالد طه 1

 Principles of animal cell culture 20/ 3/ 2018 أ.م.د. نشأت غالب  2

 2018 /3 /20 وتأثيراتها الجانبية أدوية الضغط أ.م.د. محمد خالد طه 3

 2018 /3 /28 حركية الباراسيتول في أفراخ الدجاج المعاملة بالميترونيدازول م.م. سوسن محمد  4

 Tranquilizers 28/ 3/ 2018 م.م. رونق فارس  5

 2018 /3 /28 التسمم المائي م.د. منى حازم  6

 2018 /4 /5 المترسبة في اللحوم وتأثيرها على صحة األنسانالملوثات الكيميائية  م.د. يمامة زهير  7

 2018 /4 /5 الصداع واألدوية المستخدمة في عالجه م.د. مناهل عالوي 8

 Motion sickness 10/ 4/ 2018 أ.د. غادة عبدالمنعم  9

 2018 /4 /10 تكثيف إنتاج األغنام أ.م. ناظم احمد  10

 Reference management using Mendeley: its applications  15/ 4/ 2018 م.د. علي سعيد  11

 

 

 فرع الجراحة وعلم تناسل الحيوان

 التاريخ عنوان الحلقة الدراسية االسم ت

 ليث محمود القطان 1
Principle of organs and tissues transplantation in 

veterinary medicine 
5/3/2018  

Homeopathy 9/3/2018 زيدانإبراهيم احمد  2  

 إيمان الزم حياوي 3
 فوق باألمواج التصوير مقاييس باستخدام العراقية األبقار في الحمل تقدير

 البطن جدار عبر الصوتية
19/3/2018  

In vitro embryo production 12/3/2018 براء دريد 4  

Surgical weight loss option 13/3/2018 احمد سعد 5  

 طلعتعدي  6
Saving wild life semen collection in some domestic and 

exotic species animals 
11/4/2018  

Biomaterial    agents 26/3/2018 فؤاد مؤيد 7  

Veterinary Microsurgery 3/4/2018 مي ذنون 8  

 عصام بهنان 9
Regulation of TGFB |smad signaling during early follicle 

development in mouse ovary 
26/3/2018  

Magnetic water and its effect on daily life 9/5/2018 د إبراهيم يونس 10  

 أسماء حسين 11
A comparative study of using different autogenous 

bioscafold for repairing tendon defect in dogs 
14/3/2018  

 أسامه حازم 12
Using of different agents for repair tracheal defect in 

dogs 
14/3/2018  
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 واألجنةفرع التشريح واألنسجة 

 التاريخ عنوان الحلقة الدراسية االسم ت

1 
دراسة نمو وتطور عظام القائمة الخلفية في األرانب المحلية في األسبوع  أ.م. قسمة مظفر 

 األخير للحمل وحتى البلوغ
13/ 3/ 2018 

 2018 /3 /27 دراسة شكلية قياسية ونسجية كيميائية للمعدة الغدية في البط المحلي غادة عبدالرحمن م.  2

 

 

 األحياء المجهرية البيطريةفرع 

 التاريخ عنوان الحلقة الدراسية االسم ت
 Blastocystosis 15/ 3/ 2018 أ.م.د. هيثم صديق  1

2 
 Differentiation between infected and vaccinated animals أ.م.د. فنار ابلحد 

strategy 
15/ 3/ 2018 

3 
الكشف عن بعض أنواع الطفيليات الخارجية في الجاموس وتأثيرها على  أ.د. أحالم فتحي 

 صورة الدم في مدينة الموصل
28/ 3/ 2018 

 Canine pediculosis 28/ 3/ 2018 م.م. بيداء يونس  4

 2018 /4 /12 الكشف والتوصيف لبعض أنواع القراد الصلب األطوار اليرقية أ.م.د. ليان ياسين  5

 2018 /4 /12 فوائد الثوم للدجاج ومختلف الطيور م. صبا عبدالرحيم  6

7 
األبقار تشخيص الكمثرية البقرية والتوامية وتحديد دور القراد الناقل لها في  م. إيمان غانم 

 في مدينة الموصل
26/ 4/ 2018 

 Diagnosis of reo virus infection in layer flocks 29/ 4/ 2018 أ.م.د. فنار ابلحد  8

9 
 Follow up of immune status of ND in broiler breeders أ.م.د. فنار ابلحد 

flock 
29/ 4/ 2018 

 2018 /4 /29 دراسة شكلية ونسجية وكيمياء نسجية نسبة حدوثية نغف الضأن مع م.  نادية حامد  10

 2018 /5 /2 عزل جراثيم المايكوبالزما من طيور الزرازير أ.م.د. محمد علي  11

 2018 /5 /2 تشخيص المايكوبالزما البقرية من حاالت ذات الرئة في العجول أ.م.د. محمد علي  12

 

 فرع الصحة العامة البيطرية

 التاريخ الحلقة الدراسيةعنوان  االسم ت
 2018 /3 /20 تأثير استخدام األحياء المجهرية الفعالة على صحة وإنتاجية فروج اللحم أ.م.د. ضياء محمد  1

 2018 /3 /27 تربية النعام إلنتاج اللحوم الحمراء أ.م. نورالدين محمود  2

 2018 /4 /10 األعالفنبات البونكام بومباسا واستخداماته الحديثة في  م. يسرى طه 3

 أ.د. عقيل محمد  4

Effect of naturally contamination of broiler feeds with 

fusarium mycotoxin on the antibody titer against ND, IB 

and IBVD 

29/ 4/ 2018 

 

 فرع األمراض وأمراض الدواجن

 التاريخ عنوان الحلقة الدراسية االسم ت
 2018 /4 /3 أهمية النعام في العراق عبدهللام.م. ايمن  1

 2018 /4 /3 طائر الطاؤوس وأمراضه م.م. زهراء عادل 2

 2018 /4 /19 مرض الحمى القالعية بين اإلنسان والحيوان م. أصيل محمد 3

 م.م. انتصار خزعل 4
بعض األمراض التي تصيب األرانب باعتبارها نموذجاً للحيوانات 

 المختبرية

19/ 4/ 2018 

5 
 السيد عمر يونس

 السيد أثير نبيل
Introduction to Mendeley 3/ 5/ 2018 

 



 

 
18 

١١٧الرسالة اإلخبارية لكلية الطب البيطري ............................................ العدد   

 

 

 

 فرع الطب الباطني والوقائي البيطري

 التاريخ عنوان الحلقة الدراسية االسم ت

 
في مدينة  األبقاردراسة وبائية وتشخيصية لمرض الحمى القالعية في  م. عبد الستار سالم 

 الموصل 
15/10/ 2017 

 
وبائية ذات الرئة المتسببة بفايروس المخلوي التنفسي البقري في العجول في  م. خضر جاسم 

 محافظة نينوى 
5/11/2017 

 5/11/2017 وبائية المايكوبالزما البقرية المحبة للدم في محافظة نينوى    م. سالم عبد   

 
م. محمد عبد 

 المحسن 

 الوالدةالقولونية في العجول حديثة  وبائية جراثيم السالمونيال واالشريشيا 

 في محافظة نينوى 
5/11/2017    

 
الدائمة في  واإلصابةالبقري   الفيروسي اإلسهالوبائية وتشخيص مرض  م. صدام ظاهر 

 والعجول  في محافظة نينوى  األبقار
5/11/2017    

 
 Molecular diagnostic study of bovine Theileriosis in السيد حارث وائل  

Mosul Iraq 
20/11/2017 

 
 التألقفايروس ابيضاض الدم البقري باستخدام اختبار  أضدادالكشف عن  السيدة هبة حازم  

 المناعي غير المباشر مع دراسة بعض الجوانب الدموية 
20/11/2017 

 
الخبيئة في خيول السحب في  األبواغدراسة سريرية ومختبرية لمرض   ضياء عبدهللا .م

 الموصل
15/2/2018 

 Leptospirosis in dogs. 15/2/2018 م.م. ايفا بطرس  

 
 Detection of Maedi visna virus in Sheep in Nineveh وسف ي.د. صفوان 

province. 
22/2/2018 

 

 Mycoplasma  عزل وتشخيص المايكوبالزما الضأنية الرئوية م.م. زهراء صطفى 

ovipneumoniae   في حاالت ذات الرئة في حمالن التسمين في مدينة

 الموصل

22/2/2018 

 Serodiagnosis of paratuberculosis in cattle in Mosul. 7/3/2018 م.م. خضر احمد  

 
في الفصيلة الخيلية في   Anaplasma phygocytophilumالكشف عن   حسام محمد .م.م

  .محافظة نينوى

7/3/2018 

 

 20/3/2018 القراد الصلب المتطفل على اللبائن ألنواع بيولوجيةدراسة  أ.م.د ايمان دحام  

 
 Detection of Chlamydophila psittaci in different types of م.د. مدركة محمود 

birds and their owners. 
20/3/2018 

 

( لتشخيص جرثومة PCRاستخدام تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل ) م. هديل عاصم 

Brucella melitensis  افظة نينوى/ حفي حليب النعاج المجهضة في م

 العراق.

29/3/2018 
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 المجلة العراقية للعلوم البيطرية
وهي مجلة علمية محكمة وقد اصبحث في عام  1988في عام  األولحيث صدر العدد  1988المجلة عام  تأسست

مجلة وطنية. تعنى بالبحوث في كافة مجاالت الطب البيطري وهي مجلة فصلية تصدر في السنة عددين وتقوم  2000

لمختلف وتقارير الحاالت المرضية والمراجعات في النواحي التطبيقية والنظرية  بنشر البحوث الجيدة والرصينة

قامت سبعة وثالثين مجلداً.  األنلحد  صدر .ISSN-1607-3894العلوم البيطرية وتحمل الرقم العالمي  ميادين

 الموقعهذا  تظهر في أعدادهات أوبد )http://www.vetmedmosul.org/ijvs( الموقععلى  أعدادهاالمجلة بنشر 

ً خدمة ويقدم  2008اإللكتروني على شبكة األنترنيت منذ العام  في الموقع  Open Accessموقع المجلة أيضا

http://www.iraqivetscience.org  . 

ن الهيئة الدولية ضمن قائمة المجالت الطبية والتي تعتمد على تعليمات نشر موحدة والصادرة م هاتم نشر

حصلت المجلة  ، كماInternational Committee of Medical Journal Editorsلناشري المجالت الطبية 

على كما حصلت المجلة في األنترنيت، المنشورة  اإللكترونيةلنسختها  1255-2071 على رقم تصنيفي جديد هو

لمجالت المدعومة من قبل منظمة الصحة من ضمن ا أنهاكما ،  Scopus Elsevierالناشر العالمي ضمن  موقع

 Directory of Open Accessالمجلة في الموقع  ، كما أدرجت Hinariوتظهر في الموقع WHO العالمية

Journal (DOAJ) استمرت المجلة العراقية للعلوم البيطرية بالصدور . وجامعة لند بالسويدتشرف عليها  والذي

احتالل عصابات داعش  إثرتي واجهتها خالل احتالل المدينة والنزوح الذي حصل على على الرغم من الصعوبات ال

 من: المجلة العراقية للعلوم البيطرية تكون هيئة تحريرت مجلدات خالل هذه الفترة.ثالثة المجلة  أصدرتللمدينة حيث 

 (.رئيس التحرير) فؤاد قاسم محمدالدكتور  األستاذ

 (سكرتير التحرير) جامعة الموصل /كلية الطب البيطري /طه البدرانيمنير سالم الدكتور  األستاذ

 (.عضو هيئة التحرير) الجامعة اإلسراءكلية  /حسان الصقرإالدكتور  األستاذ

 (.عضو هيئة التحرير) جامعة الفلوجة /كلية الطب البيطري / فرج عبدالستارالدكتور  األستاذ

 (.عضو هيئة التحرير) دجامعة بغدا /أمنة ثوينيالدكتورة  األستاذ

 (.عضو هيئة التحرير) جامعة القادسية /كلية الطب البيطري /جبار الساعديالدكتور  األستاذ

 (.عضو هيئة التحرير) جامعة كركوك /كلية الطب البيطري /نجاة علي محمدالدكتور  األستاذ

 (.هيئة التحريرعضو ) جامعة بغداد /كلية الطب البيطري /حسو أمينسليم الدكتور  األستاذ

 (.عضو هيئة التحرير) جامعة ميسان /ماجد شيال رحيمةالدكتور  األستاذ

 :تتكون من استشاريةللمجلة هيئة  أنكما  

 .تركيا /إسطنبولجامعة  Erman Orالدكتور ايرمان اور  األستاذ (1)

الواليات المتحدة  /تكساس اي امجامعة  /كلية الطب البيطري Jeffery Mouserالدكتور جيفري موزر  األستاذ (2)

 األمريكية.

 .المانيا /جامعة هانوفر /الدكتور عامر عبدالموجود األستاذ (3)

 األمريكية.الواليات المتحدة  /جامعة تكساس اي ام /كلية الطب البيطري /الدكتور توفيق عمران األستاذ (4)

 

 2017لعام المقدمة للنشر خالل البحوث ل إحصائيأدناه جدول 

البحوث 

من داخل 

 العراق

البحوث 

من خارج 

 العراق

عدد 

البحوث 

 الكلي

عدد 

البحوث 

 المنشورة

عدد 

البحوث 

المقبولة 

 للنشر

عدد 

البحوث 

 المرفوضة

ة بنس

 الرفض

% 

عدد 

البحوث 

التي لم 

 تحسم

عدد 

 المقيميين

50 42 92 23 16 31 44.3 22 78 

بحث تنوعت  112 للنشر لحد االن  أستلمتفقد بلغ عدد البحوث التي  2018 في العام الحالي أما

مصر  ،اإندونيسي ،ماليزيا إيران، أرمينيا، ،اه وشملت كل من روسيمن داخل العراق ومن خارج

 .وكولومبيا
 

http://www.vetmedmosul.org/ijvs
http://www.iraqivetscience.org/
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 النشاطات العلمية لمنتسبي كلية الطب البيطري في جامعة الموصل

 
في مناقشة أطروحة الدكتوراه في قسم علوم الحياة/ كلية  العطاراألستاذ الدكتور مزاحم ياسين شارك  -1

التربية للعلوم الصرفة/ جامعة الموصل، والموسومة )دراسة تأثير بعض المستخلصات النباتية 

والكيميائية على بعض األنواع البكتيرية الممرضة لإلنسان من الناحية البيولوجية الجزئية( لطالب 

 .2017تشرين األول/  /23مد الصفاوي )أحياء مجهرية( يوم الثالثاء المصادف الدكتوراه نوار طالل حا

محاضرة بعنوان )االستخدام العشوائي للمضادات الحياتية  األستاذ الدكتور عقيل محمد شريفالقى  -2

نيسان/  /30وتأثيرها السلبي على صحة المجتمع( وذلك في رحاب قاعة المعهد التقني بالموصل بتاريخ 

2018. 

في لجنة مناقشة ماجستير في كلية الطب البيطري  األستاذ المساعد الدكتور قيس طالب شكرشارك  -3

 في رسالته الموسومةطالب فرج عبدالحسين عبد )الطب الباطني والوقائي البيطري( لجامعة البصرة ل

)دراسة سريرية، دمية وتشخيصية لخمج األغنام بالمايكوبالزما الدموية في محافظة البصرة( وذلك يوم 

 .2018تشرين الثاني/  /29المصادف  األحد

في لجنة مناقشة دكتوراه في كلية العلوم  األستاذ المساعد الدكتورة الهام محمد حاجم الخشابشاركت  -4

د عبدهللا )الكيمياء الحياتية( في أطروحتها الموسومة )دراسة بجامعة الموصل للطالبة لقاء سعي

تشرين الثاني/  /29المصادف  األحدالوستيوكالسين وعالقته بداء السكري( وذلك يوم لكيموحيوية 

2018. 

في مناقشة رسالة الماجستير في قسم علوم الحياة/ كلية العلوم/ األستاذ الدكتورة أحالم فتحي شاركت  -5

في السيطرة على طفيلي  ةالنانوياستخدام ثنائي أوكسيد التيتانيوم  تأثيرالموصل، والموسومة )جامعة 

( لطالب الماجستير أربيلالمائية خارج وداخل الجسم الحي مع مسح ميداني للطفيلي في منطقة  األكياس

 .2018شباط/  /4رعد عبدالحميد عبدالغني )علم الحيوان( يوم االحد المصادف 

 إنفلونزاحلقة دراسية في الدورة التعريفية عن مرض  األستاذ المساعد الدكتور فنار ابلحد اسحق القى -6

الطيور والمقامة في المعهد التقني بالموصل بعنوان )تعريف العامل المسبب للمرض وتصنيفه( بتاريخ 

 .2018شباط/  /11

 SVU-Internationalكعضو في هيئة تحرير مجلة  األستاذ الدكتور ظافر محمد عزيزتم قبول  -7

Journal of Veterinary Sciences .الصادرة عن جامعة جنوب الوادي / جمهورية مصر العربية 
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 والسفرات التعليمية ةالطالبيالنشاطات 
سفرة علمية لطلبة  2018/أذار/29يوم الخميس المصادف الدواجن  وأمراض األمراضنظم فرع  -1

الدواجن، حيث رافق  أمراضالمستشفى البيطري في نينوى من ضمن فعاليات مادة  إلىالمرحلة الرابعة 

وشعب المستشفى البيطري ومهام كل  بأقسامتعريف الطلبة  تم في البدء. الوفد عدد من منتسبي الفرع

الفحوصات المختبرية الخاصة بتشخيص  راءبإجمنها، ثم تم الحقاً تعريف الطلبة على المختبر الخاص 

 الدواجن واالختبارات المناعية األخرى. أمراض

 

 

 

 

 

 

 

 

سفرة علمية لطلبة  2018نيسان/  /18يوم األربعاء المصادف الدواجن نظم فرع األمراض وأمراض  -2

واع األحواض تعريف الطلبة بأنتم المرحلة الخامسة إلى أحواض تربية األسماك في ناحية وانه، حيث 

الترابية التي يتم إنشاها في المناطق القريبة من مصادر المياه، فضالً عن إعطاء معلومات وافية عن 

تربة األسماك منذ اليوم األول إلدخال إصبعيات اسماك الكارب ولغاية يوم تسويق اإلنتاج، وقد رافق 

يطري األستاذ الدكتورة فدوى خالد توفيق الطلبة في هذه السفرة العلمية السيدة وكيل عميد كلية الطب الب

 والسيد رئيس فرع األمراض وأمراض الدواجن األستاذ الدكتور صموئيل اوشعنا يوخنا.
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 من قبل تدريسي كلية الطب البيطري والرسائل واالطاريحتقييم البحوث 
 

 عدداً من البحوث )أربعة عشر بحثاً( لمجالت علمية مختلفة. األستاذ الدكتورة فدوى خالد توفيققيمت  -1

عدداً من البحوث )احدى عشر بحثاً( مقدمة للنشر في المجلة العراقية  األستاذ الدكتور ظافر محمد عزيزقيم  -2

 .Tropical Animal Health and Productionللعلوم البيطرية، كما قيم أيضاً بحثاً مقدم للنشر في مجلة 

عدداً من البحوث )ستة بحوث( مقدمة للنشر في المجلة العراقية للعلوم  األستاذ الدكتور منير سالم طهقيم  -3

 مجلة البصرة للعلوم البيطرية.للمجلة الطبية البيطرية العراقية فضالً عن بحث لم بحث ي، كما تم تقيالبيطرية

  من البحوث )أربعة عشر بحثاً( لمجالت علمية مختلفة.عدداً  الدكتور مزاحم ياسين العطاراألستاذ  قيم -4

 عدداً من البحوث )أربعة بحوث( لمجالت علمية مختلفة. األستاذ الدكتور صموئيل اوشعنا يوخنا قيم -5

بتقييم رسالة ماجستير/ جراحة بيطرية، الحد طلبة كلية الطب  األستاذ الدكتور ليث محمود القطانقام  -6

 البيطري / جامعة الموصل.

 .عدداً من البحوث )ثالثة بحوث( لمجالت علمية مختلفة. األستاذ المساعد سمية ياسين عبدهللاقيمت  -7

بحث مقدم للنشر أيضاً قيم لمجلة العراقية للعلوم البيطرية، كما لبحثين  الدكتور إحسان منير احمد المدرسقيم  -8

 .Scholarena Journal of Case Reportsفي مجلة 

 ثالثة بحوث مقدمة للنشر في المجلة العراقية للعلوم البيطرية.  األستاذ المساعد الدكتور فنار ابلحد اسحققيم  -9

 .للمجلة العراقية للعلوم البيطرية مقدمة ثالثة بحوثاألستاذ المساعد الدكتورة هناء خليل  قيمت -10

 بحثين مقدمين للنشر في المجلة العراقية للعلوم البيطرية. األستاذ المساعد الدكتورة ليان ياسين خليل قيمت -11

 أربعة بحوث مقدمة للنشر في المجلة العراقية للعلوم البيطرية. األستاذ المساعد الدكتور محمد عبدااللهقيم  -12

 ستة بحوث مقدمة للنشر في المجلة العراقية للعلوم البيطرية. المدرس الدكتورة سهى محمود احمدقيمت  -13

 أربعة بحوث للمجلة العراقية للعلوم البيطرية. األستاذ المساعد عدي طلعت نعمان قيم -14

الطب البيطري / ، الحد طلبة كلية أمراض بيطريةرسالة ماجستير/  المدرس الدكتور محمد غسان سعيدقيم  -15

 جامعة الموصل.
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 مناقشة بحوث تخرج طلبة المرحلة الخامسة
 

ملناقشة حبوث خترج طلبة حلقتني علميتني نظمت كلية الطب البيطري / جامعة املوصل، 

، )رئيسا( الفروه جي ابراهيماألستاذ الدكتورة مأب  تألفت جلنة املناقشة من. املرحلة اخلامسة

وعضوية كل من األستاذ الدكتور عقيل حممد شريف واألستاذ الدكتور عبداحلليم مولود صاحل 

ويف ، قامت اللجنة يف اليوم األول مبناقشة سبعة حبوث إذواألستاذ الدكتور صموئيل اوشعنا يوخنا. 

العلمية حبوث خترج. ومتيزت مناقشة أعضاء اللجنة بالروح أيضا سبعة  اليوم الثاين ناقشت اللجنة

الطلبة لتصحيح بعض األخطاء اليت وقعت عند كتابة حبوث  وإرشاد األبويالزنيهة والتعامل 

هذه البحوث  بإجراءأمساء حبوث التخرج والطلبة الذين قاموا يوضح  أدناهخترجهم، واجلدول 

 خنبة من تدريسي كلية الطب البيطري. بإشراف
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 كتب الشكر والتقدير 
 

على كتاب شكر وتقدير من المجلة الطبية البيطرية  العطاراألستاذ الدكتور مزاحم ياسين حصل  -1

ً العراقية، لجهوده القيمة والمخلصة في تقييم البحوث المقدمة للنشر في المجلة المذكورة  ، كما حصل أنفا

 أيضاً على كتب شكر وتقدير من المستشفى البيطري في نينوى لمشاركتهم في المؤتمر العلمي األول.

على درع من نقابة األطباء البيطريين ودرع من  الدكتورة فدوى خالد توفيقاألستاذ حصلت  -2

 المستشفى البيطري في نينوى ودرع من الهالل األحمر.

 األستاذ الدكتور رعد عبدالغني السنجري واألستاذ المساعد الدكتور فنار ابلحد اسحقحصل كل من  -3

القيمة في  ماغابات / جامعة السليمانية لجهودهعلى كتاب شكر وتقدير مقدم من قبل كلية الزراعة وال

 تقييم البحوث المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الزراعية والمقام في جامعة السليمانية.

مع لفيف من أساتذة في كلية الطب/ الجامعة  األستاذ المساعد الدكتورة هناء خليل إسماعيلحصلت  -4

العراقية، على كتابي شكر وتقدير من رئاسة الجامعة العراقية لجهودهم المتميزة في أداء أعمالهم، 

 سكوبس.محكمة مدرجة في قواعد البيانات  ونشرهم بحوث علمية في مجالت

تقدير من رئيس جامعة الموصل على كتاب شكر و األستاذ المساعد الدكتور ضياء محمد طاهرحصل  -5

 لنتاجه العلمي المثمر المقدم في ترقيته العلمية لمرتبة أستاذ مساعد.
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 البحث العلمي لتدريسي كلية الطب البيطري
( للنشر في المجلة العراقية للعلوم التهاب الضرع في فرس: حالة سريرية) قٌبل تقرير الحالة الموسوم -1

واألستاذ المساعد ماجد شيال رحيمة  األستاذ الدكتورهذا البحث من قبل كل من  إنجازالبيطري، وقد تم 

محمد عبد المحسن المدرس محمد علي حمد وواألستاذ المساعد الدكتور قيس طالب العبيدي  الدكتور

 الطالبي.

إمكانية استخدام صبغة االكردين البرتقالية بالمقارنة مع صبغة كيمزا في ) بلت البحوث الموسومةق   -2

الكشف عن بعض المراحل التطورية لطفيلي و ) (األبقارفي  .Babesia sppتشخيص طفيلي 

Babesia spp.  القراد  إلناثفي السائل الدموي اللمفي والمعي الوسطيBoophilus 

microplus على مالبالغة وال ً دراسة مجهرية النتشار ( و )في مدينة الموصل األبقارتغذية طبيعيا

في  األبقارفي  Babesia bigeminaوالكمثرية التوامية  Babesia bovisطفيلي الكمثرية البقرية 

من قبل كل من  هذه البحوث إنجازالبيطرية، وقد تم  للعلوم يةللنشر في المجلة العراق، (مدينة الموصل

 .غانم سليمان واألستاذ الدكتورة أحالم فتحي الطائي )المشرف( إيماندكتوراه طالبة ال

عزل وتوصيف وتحديد بعض عوامل الفوعة للخمائر من عينات الجبن المحلي ق بل البحث الموسوم ) -3

هذه البحث من قبل كل من  إنجاز( للنشر في المجلة العراقية للعلوم البيطرية، وقد تم نية الموصلدفي م

 عقيل محمد شريف.واألستاذ الدكتور إبراهيم خليل، وسمية ياسين عبدهللا،  إسراء

 Pathological study of sub chronic oral toxicity induced)البحث الموسوم  ر  ش  ن   -4

by Di (2- ethyl hexyl) phthalate in Japanese quails)  في المجلة العراقية للعلوم

البحث من قبل كل من طالب  اوقد تم إنجاز هذ. 2017، لسنة 2، المجلد 31البيطرية في العدد 

  )المشرف(.ان سعد المحمود ڤسيالدكتور المساعد واألستاذ  سعيد مجيد سعيد الماجستير
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 الدراسات العليا في الكلية طلبةعلى  اإلشراف
 إلشراف على عدد من طلبة الدراسات العليا:لتم تكليف عدد من منتسبي كلية الطب البيطري 

نادية باإلشراف على طالبة الدكتوراه  بنان خالد عبدالرحمناألستاذ المساعد الدكتورة تم تكليف  -1

، كما تم 2017تشرين الثاني/ /15والسموم البيطرية(، واعتباراً من تاريخ  دوية)األ عبدالكريم صالح

ً باإلشراف على طالبة الماجستير  )أدوية وسموم بيطرية(، وكان  خيرية احمد مصطفىتكليفها أيضا

مقارنة سلوكية عصبية وكيموحيوية للتسمم بالكوربايرفوس والدلتامثرين عنوان مشروع البحث )

 .2018كانون الثاني/ /31(، واعتباراً من تاريخ في الفئران

 تيماء عدالن يحيىباإلشراف على طالبة الماجستير  اذ الدكتورة غادة عبدالمنعم فارساألستتم تكليف  -2

للميتوكلوبرومايد  لأللمتقييم الفعل المسكن وسموم بيطرية(، وكان عنوان مشروع البحث ) أدوية)

كانون /31(، واعتباراً من تاريخ وتدخله مع الدايفنهايدرامين في نموذج األلم الحاد في الفئران

 .2018لثاني/ ا

باإلشراف على طالب الماجستير  األستاذ المساعد الدكتور صفوان يوسف محمودتم تكليف  -3

الكشف عن فايروس )أحياء مجهرية بيطرية(، وكان عنوان مشروع البحث ) عبدالحكيم عامر شيت

 .2018الثاني/ كانون /31(، واعتباراً من تاريخ في عجول محافظة نينوى 3 –االدينو البقري النمط 

سعدي  إيناسباإلشراف على طالبة الماجستير  األستاذ المساعد الدكتورة سرى سالم اغوانتم تكليف  -4

مقارنة تقنيات مختلفة لتشخيص الديدان )طفيليات بيطرية(، وكان عنوان مشروع البحث ) حسين

 .2018الثاني/ كانون /31(، واعتباراً من تاريخ نينوى محافظةفي  الضأنسطوانية في اإل
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 التهاني )الترقيات العلمية(
األستاذ الدكتورة تتقدم عمادة كلية الطب البيطري متمثلة بالسيدة وكيل العميد 

منري سامل طه والسيد املعاون األستاذ الدكتور  اإلداريفدوى خالد توفيق والسيد املعاون 

كلمات التهنئة والتربيكات للذوات  بأمجلظافر حممد عزيز، األستاذ الدكتور  العلمي

لترقيتهم العلمية وبالنيابة عن منتسيب كلية الطب البيطري لكل  أدناه أمسائهماملدرجة 

 :من

 . مساعد أستاذ إىل: من مرتبة مدرس أوال

  .ا.م.د. محمد علي حمد -١

 .ا.م.د. عدنان علي حسو- ٢

 .ا.م.د. وسن أمجد احمد -٣

 .المحمودان سعد ڤا.م.د سي- ٤
 

 .مدرس إىلثانيا: من مرتبة مدرس مساعد 

 .شيت سالم م. محمود -١

 .محمد رحاوي أصيلم.  -٢

 
 .جعلها اهلل فاحتة خري لكم ووفقكم يف حياتكم العلمية
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١١٧الرسالة اإلخبارية لكلية الطب البيطري ............................................ العدد   

 

 

 

 

 أيارالتهاني لمنتسبي الكلية لشهر 
طري / جامعة الموصل ومنتسبيها تتقدم عمادة كلية الطب البي

لمناسبة  سوادي للسيد جاسم محمدبالتهاني والتبريكات 

 جعله هللا من األبناء الصالحين. الجديد دهومول



 تصدر عن 
 عمادة كلية الطب البيطري / جامعة املوصل

 هيئة التحرير

 فدوى خالد توفيق ................. رئيساً. أ.د.

 أ.د. منير طه سالم ..................... عضواً.

 أ.د. ظافر محمد عزيز ............... عضواً.

 

 

 تصميم وتنفيذ شعبة اإلعالم والعالقات العامة يف الكلية

ً ڤم.د. سيأ.  ان سعد المحمود ............ رئيسا

 .............. عضواً حياوي الزم . إيمانم.م. 

 ً  السيد احمد نوزد........................ عضوا

ً ...............طه نبيل أثيرالسيد   ...... عضوا

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
  



 تصدر عن 
 عمادة كلية الطب البيطري / جامعة املوصل

 هيئة التحرير

 ................. رئيساً.أ.د. فدوى خالد توفيق 

 أ.د. منير طه سالم ..................... عضواً.

 أ.د. ظافر محمد عزيز ............... عضواً.

 

 

 تصميم وتنفيذ شعبة اإلعالم والعالقات العامة يف الكلية

ً ان سعد المحمود ....ڤم.د. سيأ.  ........ رئيسا

 اً م.م. ايمان حياوي الزم ............... عضو

 ً  السيد احمد نوزد........................ عضوا

ً .السيد اثير نبيل ..................  ...... عضوا
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