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 بعن اله السحون السحٍن

اٌسّذ هلل اٌزٞ ػٍُ ثبٌمٍُ ، ػٍُ اإلٔغبْ ِبٌُ ٠ؼٍُ ، ٚرفؼً ػ١ٍٕب ثّب ٘ٛ أفؼً ، ٚاٌظالح ٚاٌغالَ ػٍٝ ع١ذ 

 اٌى١ٔٛٓ ٚاٌثم١ٍٓ ، ِؼٍُ اٌجشش٠خ ، ِٚشثٟ اإلٔغب١ٔخ ع١ذٔب ِسّذ ػ١ٍٗ ٚػٍٝ آٌٗ ٚطسجٗ إٌّزدج١ٓ األؽٙبس ...

 األخىة واألخىاث أعضبء الهٍئت الخدزٌعٍت الوحخسهٍن...

، عبئ١ٍٓ هللا خً  3112  -3112ثجضٚؽ ػبَ دساعٟ خذ٠ذ  3112/    9/    1ثزفبؤي وج١ش ٔغزًٙ ٠ِٕٛب ٘زا األزذ 

ٚػال أْ ٠دؼٍٗ ػبِب ِجبسوب زبفال ثبٌّٕدضاد ٚػٍٝ وبفخ اٌّغز٠ٛبد، ِإوذ٠ٓ ػضِٕب ػٍٝ اٌؼًّ ع٠ٛخ ٌزسم١ك 

 سعبٌخ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث اٌؼٍّٟ اٌّجبسوخ فٟ ػشالٕب اٌسج١ت.

أْ اٌزٛخٙبد اٌّغزمج١ٍخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ رشرىض أعبعب ػٍٝ ػم١ذرٕب اٌشاعخخ فٟ ر١ّٕخ سٚذ اٌٛالء هلل رؼبٌٝ ٚاٌؼشاق 

اٌؼظ١ُ اٌّؼطبء، ِغ اٌزٛخٗ ٌدؼً اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ أداح فبػٍخ فٟ ِغ١شح اٌز١ّٕخ االخزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ ، ٚثبٌزبٌٟ 

ثٕبء اإلٔغبْ ومٛح ِٕزدخ لبدسح ػٍٝ رسم١ك األِبٟٔ اٌط١جخ ٌٍّدزّغ ، عبػ١ٓ فٟ اٌٛلذ رارٗ ثبٌؼًّ ػٍٝ ٔمً ِفَٙٛ 

ثٙذف   اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ِٓ ِدشد رسظ١ً ِؼشفٟ أل٘ذاف آ١ٔخ ، ئٌٝ ػ١ٍّخ غشط زت اٌؼٍُ ٚاٌزؼٍُ ٌذٜ اٌطٍجخ

رّى١ُٕٙ ِٓ اٌٛطٛي ئٌٝ اٌّؼشفخ ٚٔزبئدٙب ثأٔفغُٙ ، ِٚزٛاص٠ٓ ثبٌؼًّ اٌذؤٚة ػٍٝ ثٕبء شخظ١زُٙ ٚغشط اٌم١ُ 

اٌٛؽ١ٕخ ف١ٙب ، ٚرؼض٠ض سٚذ االٔفزبذ اٌٛاػٟ ٌذ٠ُٙ ، ٚاأل٠ّبْ ثم١ُ اٌؼًّ ٚاإلٔزبج ٚئشبػخ ِجذأ اٌسٛاس ٚسٚذ 

 اٌزغبِر ، ٚاٌزؼبًِ اٌشالٟ ٚاٌشش١ذ ِغ اٌزم١ٕبد اٌسذ٠ثخ ٚرطج١مبرٙب.

أْ ػّبدح و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ / خبِؼخ اٌّٛطً رؼًّ ٚثؼْٛ ِٓ هللا رؼبٌٝ ػٍٝ رطج١ك رٍه اٌزٛخٙبد اٌشش١ذح ِٓ 

خالي اٌزفبػً اال٠دبثٟ ِغ رٛخ١ٙبد سئبعخ خبِؼخ اٌّٛطً اٌّجبسوخ ٚاٌزىبرف اٌس١ٛٞ ٌدٙٛد األخٛح ٚاألخٛاد 

أػؼبء ا١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خ ٌؼمذ اٌؼضَ ػٍٝ خؼً ٘زا اٌؼبَ ػبِب دساع١ب ِز١ّضا ثبٌدذ ٚاالخزٙبد ػبِشا ثبٌٕشبؽ 

ٚاٌؼض٠ّخ ، ٌٕٚدؼً ِٓ و١ٍزٕب اٌؼش٠مخ ٘زٖ خ١ٍخ ٔسً ػغٍٙب .. ػٍُ ِٚؼشفخ ، ٚشٙذ٘ب .. ٔشبؽ ٚأدبص ، ٌزسم١ك 

ا٢ِبي اٌؼش٠ؼخ ٌٍٛؽٓ ٚاٌشؼت، ٚردغ١ذ سٚذ اٌششاوخ ِغ اٌّدزّغ ، ِإوذ٠ٓ فٟ راد اٌٛلذ ثأْ ػّبدح اٌى١ٍخ 

 رشزت ثىً سأٞ عذ٠ذ أٚ ِمزشذ ثٕبء.

ٚخزبِب ٠ششفٕٟ فٟ ٘زٖ إٌّبعجخ أْ أسفغ ثبعّٟ ١ٔٚبثخ ػٓ وبفخ ِٕزغجٟ و١ٍخ اٌطططت اٌطجط١طططشٞ ، ػطظط١طُ اٌشطىطش 

ػطٍطٝ سػطب٠طزطٗ ظعٍد الدٌوى  جوً الوووحوخوسم  األظخبذ الدكخىز أبً هقبم العٍد زئٍط جبهعت الوىصل ٚاالِزٕبْ ئٌٝ

 ٚػٕب٠زٗ اٌىش٠ّز١ٓ ٌى١ٍزٕب ٚاٌزٟ ردٍذ فٟ ِظب٘ش ػذ٠ذح ِٓ أشىبي اٌذػُ اٌّبدٞ ٚاٌّؼٕٛٞ...

أعأي هللا أْ ٠جبسن ػبِٕب ٘زا ٚأػٛإِب اٌمبدِخ ثبٌخ١ش ٚاٌّٛفم١خ ٚإٌدبذ ، ٚأْ ٠ىْٛ ِبٔمذِٗ ِج١ٕب ػٍٝ أعظ ِز١ٕخ 

ِٓ رمٜٛ هللا ػض ٚخً ، ٚاِزذادا ٌدٙٛد ِزٛاطٍخ ِٓ اٌؼًّ اٌذؤٚة ٌّب ف١ٗ خذِخ ٌدبِؼزٕب ٚٚصاسرٕب ٚػشالٕب 

  اٌؼظ١ُ.. عذد هللا اٌدٙٛد ، ٚثبسن اٌخطٝ ، ٚٚفك اٌد١ّغ ٌّب ٠ست ٠ٚشػٝ. 

 ٚوً ػبَ ٚأٔزُ ثخ١ش..                                                                                 

 ٚاٌغالَ ػ١ٍىُ ٚسزّخ هللا ٚثشوبرٗ
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 لا  نلا يلكةلل لكلا ا لنلا ة يانلب ةيلا ا دلا كةايسلا ةكلك



 

 بعن اله السحون السحٍن

 أبنبئً وبنبحً طلبت كلٍت الطب البٍطسي / جبهعت الوىصل الوحخسهٍن
ثغُ هللا ٠ٍٙح اٌٍغبْ ٚثغُ هللا رؼبٌٝ ٠خفك اٌدٕبْ... ٚاٌسّذ هلل اٌزٞ ػٍُ ثبٌمٍُ ػٍُ اإلٔغطبْ ِطبٌطُ ٠طؼطٍطُ.. ٚاٌظطالح 

 ٚاٌغالَ ػٍٝ ع١ذ اٌى١ٔٛٓ ٚاٌثم١ٍٓ ٚػٍٝ آٌٗ ٚأطسبثٗ ِٚٓ عبس ػٍٝ ٔٙدٗ ئٌٝ ٠َٛ اٌذ٠ٓ .

 

 األبنبء الكسام .. العالم علٍكن جوٍعب وزحوت هللا وبسكبحه .. وبعد

عطبئطٍطخ هللا  3112  -3112ثبدئ رٞ ثذء أرمذَ ٌىُ ثأزش اٌزٙبٟٔ ٚاٌزجش٠ىبد ٌّٕبعجخ ثذء ِشٛاسوُ اٌذساعٟ اٌدذ٠ذ 

ػض ٚخً أْ ٠دؼً ػبِىُ ٘زا فبرسخ خ١ش ٚٚئبَ ، ِٚٛئً ٌٍؼٍُ ٚاٌششبد.. ٚأ٘ال ٚعٙال ثىُ فٟ ث١زىُ اٌثبٟٔ ، دٚزطخ 

اٌؼٍُ ٚسٚػخ اٌّؼشفخ ١ِٚذاْ اٌزٕبفظ ِٚظٕغ األؽجبء اٌج١طش١٠ٓ األوفبء ٚاػٕٟ ثٙب و١ٍزىُ اٌطؼطبِطشح ثطىطُ ، وطٍط١طخ 

 اٌطت اٌج١طشٞ / خبِؼخ اٌّٛطً.

 

 أبنبئً وبنبحً الطلبت..

أٔزُ ِغزمجً اٌؼشاق ٚأٍِٗ، ٚوً ِبٔمذِٗ ٌىُ ٘ٛ زك ٌىُ ػ١ٍٕب، فسممٛا آِبٌٕب ، ٚألطشٚا ػط١طٓ أ٘طبٌط١طىطُ، ٚنطمطٛا ثطأْ 

أعبرزرىُ خ١ّؼب زش٠ظْٛ ػٍٝ ِب٠ٕفؼىُ ، فبٔظشٚا ٌّغزمجٍىُ، ٚأزغٕٛا ألٔفغىُ ، ف١ٍظ ٕ٘بن ؽش٠ك ٌٍٕدطبذ غط١طش 

اٌزؼٍُ ٚاٌذساعخ ، ٚنمٛا ثأْ لبػبد ِٚخزجشاد اٌذساعخ رٌٛذ اٌّؼشفخ ، ٚرؼضص اٌّٛ٘جخ، ٚرسذد ِطؼطبٌطُ اٌطّطغطزطمطجطً، 

فثبثشٚا ػٍٝ اٌذسط ٚاٌذساعخ ، ٚفبخشٚا ثأٔفغىُ ث١ٓ صِالئىُ ، ٚػٛائٍىُ ، ِٚدزّؼىُ ، ٌزىٛٔٛا ثؼْٛ هللا ِفطخطشح 

 ٌٛؽٕىُ ثؼٍّىُ.. فأٔزُ ِغزمجٍٕب..

 

٘زٖ اٌى١ٍخ اٌشش١ذح ٟ٘ ث١زىُ أ٠ؼب.. ِٚظٙش٘ب ٠ذي ػٍٝ زبي أٍ٘ٙب .. فز١ّض٘ب ِٓ ر١ّطضوطُ ..  أٌهب األبنبء البسزة ..

ٚرفٛلٙب رفٛق ٌىُ .. ٚٔظبفزٙب ٔظبفزىُ..، ٟ٘ أ٠ؼب أِبٔخ فٟ رِزىُ .. خذسأٙب ٚأنبنٙب ٚزذائمٙب ، ٚوطً ِطبفط١طٙطب .. 

 ٚػؼذ ث١ٓ أ٠ذ٠ىُ ٌزٕزفؼٛا ثٙب..

 

... وّب ٚأٚط١ىُ ثؼشٚسح االٌزضاَ ثبٌزؼ١ٍّبد اٌدبِؼ١خ ٚاٌزٟ رٕظُ ع١ش اٌؼ١ٍّخ اٌطزطذس٠غط١طخ  أبنبئً الطلبت األعصاء

ٚاٌزم١ذ ثٙب ، ٚأخض ِٕٙب ثؼشٚسح اٌّٛاظجخ ػٍٝ اٌذٚاَ ٚاسرذاء اٌضٞ اٌّٛزذ ٚزًّ اٌجبج اٌّخظطض ٌطىطً عطٕطخ 

دساع١خ ٚاٌزٟ خ١ّؼٙب رإوذ ٠ٛ٘زىُ ٚأزّبئىُ ألؽ١ت شش٠سخ ِز١ّضح ِٓ ششائر اٌّدزّغ ئال ٟٚ٘ شش٠سخ " اٌطٍطجطخ 

 اٌدبِؼ١١ٓ "..

ٚخزبِب .. إٟٔٔ ػٍٝ نمخ ربِخ ِٓ أٔىُ ػٍٝ لذس اٌّغإ١ٌٚخ اٌزبس٠خ١خ اٌٍّطمطبح ػطٍطٝ ػطبرطمطىطُ ثطبٌطشغطُ ِطٓ ططؼطٛثطخ 

اٌظشٚف اٌزٟ ٠ّش ثٙب ثٍذٔب اٌؼض٠ض ..ٚأٔىُ عزٛفْٛ ثبٌؼٙذ ػٍٝ رسم١ك إٌدبذ فمؾ إٌدبذ الغ١ش .. ٚطذق شبػشٔب 

 ئر لبي:

 رطططؼطططٍطططُ فطططٍططط١طططظ اٌطططّطططشء ٠طططٌٛطططذ ػطططبٌطططّطططاطططاطططاطططاطططاطططب            ٌٚططط١طططظ أخطططٛ ػطططٍطططُ وطططّطططٓ ٘طططٛ خطططب٘طططً

 ٚأْ وطططجططط١طططاطططش اٌطططمطططاطططَٛ الػطططٍطططُ ػطططٕطططاطططاطططاطططذٖ           طططط ططط١طططش أرا اٌطططزطططفطططذ ػطططٍططط١طططٗ اٌطططدطططسطططبفطططً

 ٚأْ   ط ١ش    اٌمااااَٛ   ئْ وبْ ػبٌّاااااب                                 وجا١ااش أرا سدد ئ١ٌٗ اٌّسااااااااااااااااابفاً

 

 ٚوً ػبَ ٚأٔزُ ثأٌف خ١ش .... ٚاٌغالَ ػ١ٍىُ ٚسزّخ هللا ٚثشوبرٗ..
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 ا  نلا يلكلل لكلا ا لنل ط انلا ا لنل  ة يانلا ا دلا كةايسلا ةكلك



 

 4الصفحة 

 الرسالة االخبارية                                                                                        
 

 زل ةاتلتفقكلنل  ق ل تلاال تب ةلن

لبِذ اٌغ١ذح ػ١ّذ اٌى١ٍخ االعطزطبر اٌطذوطزطٛس أطزطظطبس 

سز١ُ اٌىطٕطبٔطٟ ثطض٠طبساد رطفطمطذ٠طخ ٠طِٛط١طخ ٌطٍطمطبػطبد 

االِزسب١ٔخ ٌالؽالع ػٍٝ ع١ش اِزسبٔبد اٌذٚس اٌثبٔطٟ 

ٌٍّشازً وطبفطخ ٚسافطمطٙطب فطٟ ٘طزٖ اٌطض٠طبساد اٌغط١طذ 

ِؼبْٚ اٌؼ١ّذ ٌطٍطشطإْٚ اٌطؼطٍطّط١طخ ٚاٌطططٍطجطخ االعطزطبر 

اٌذوزٛس اعبِخ اثشا١ُ٘ ػضاٚٞ، ٚلذ خشٜ خالي ٘زٖ 

اٌض٠بساد  االؽالع ػٍٝ اداء اٌطمطبػطبد االِطزطسطبٔط١طخ 

ٚاٌزأوذ ِٓ رٛف١ش خ١ّغ ِغزٍضِبد اٌطشازطخ ٌطٍطططٍطجطخ 

 خالي رأد٠زُٙ االِزسبٔبد.



لبِذ ٌدٕخ ِٓ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼطبٌطٟ ٚاٌطجطسطث اٌطؼطٍطّطٟ 

ثض٠بسح اٌٝ اٌمبػبد االِزسب١ٔخ ٌالؽالع ػٍٝ اِزطسطبٔطبد 

، ٚلطذ 3112  -  3113اٌذٚس اٌطثطبٔطٟ ٌطٍطؼطبَ اٌطذساعطٟ 

سافمزُٙ فٟ ٘زٖ اٌض٠بسح اٌغط١طذح ػطّط١طذ اٌطىطٍط١طخ ٚاٌغط١طذ 

 ِؼبْٚ اٌؼ١ّذ ٌٍشإْٚ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌطٍجخ.

 3112/  9/  8اخشٞ فٟ ٠َٛ االزذ اٌّٛافك 

االِزسبْ اٌزٕبفغٟ ٌٍّزمذ١ِٓ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب 

) دثٍَٛ ، ِبخغز١ش ، دوزٛساٖ ( ٌٍؼبَ اٌذساعٟ 

ٚرجؼٗ فٟ ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ اِزسبْ  3112 – 3112

اٌٍ خ اإلٔى١ٍض٠خ، ٚلذ صاسد اٌغ١ذح ػ١ّذ اٌى١ٍخ لبػخ 

  االِزسبْ ٚسافمٙب اٌغ١ذ ِؼبْٚ اٌؼ١ّذ اٌؼٍّٟ .
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 اال تب ة تلا تة فيلنل ط انلا كةاي تلا ا ل 

  زل ةةلا يلكل كلةلا كةاي تلا ا ل لا للا ق ل تلاال تب ةلن

صاس اٌغ١ذ اٌذوزٛس ػٍٟ ٠س١ٝ ِذ٠ش اٌطذساعطبد 

اٌؼ١ٍب فٟ خطبِطؼطخ اٌطّطٛططً لطبػطخ االِطزطسطبْ 

اٌزٕبفغٟ ٌٍطٍجخ اٌّزطمطذِط١طٓ ٌطٍطذساعطبد اٌطؼطٍط١طب 

ٌالؽالع ػٍطٝ عط١طش االِطزطسطبْ، ٚرطّطٕطٝ ٌطٙطُ 

 . اٌّٛفم١خ ٚإٌدبذ

 ةفكلةزاةيللزل ةة



    701العدد   
 

فري للبي دل بػ ػكلحػاػبػسل ػبػ ػك   جرت مناقشة طالب الماجستيرر -1

في رسالته الموسومة ) تررابرط  3102/3/30كميتنا يوم األربعاء الموافق 
حرردوةرريررة داء امنررابررغزمرروسررز مررس وررازات الرردم  ومسررتررو  بررروترريررنررات 
الهابتوكموبين والصورة الدموية في األبقار (  وتألفت لجنة الرمرنراقشرة مرن 

لا ػةة ػ نلالسادة  لةػاػ ػن كرمريرة   –)اسرتراذ مسراعرد ا كاتةةل بينللػاػك
لاػ يػ ػنللػاػكلالطب البيطري / جامعة الرقرادسريرة ( رئريرسرا     ةا ػكاػتػةةة

ل كرمريرة الرطرب الربريرطرري / جرامرعرة  -) اسرتراذ مسراعرد ا فت حل ػبػ ػك
 -) اسرتراذ مسراعرد ةا كاتةةةلة كلنلي ط نل هكيل الموصل( عضوا  

لا ػكاػتػةةل   كمية الطب البيطري / جامعة الموصل( عضوا   ةاأليت ذ
كمية الطب الربريرطرري / جرامرعرة  -) استاذ ا  يلا كلنل ه هيلا ياكل

الرررمررروصرررل( عضررروا  ومشررررفرررا  وبرررعرررد مرررنررراقشرررة مسرررترررفررريرررضرررة مرررنررر  
 .ةلكلةكاتقدير نهائي  الطالب 

  ة قشنلةي ئيلة  الن

ل ػبػ ػك   جرت مناقشة طالب الماجستريرر  -3 ليػاػك فري كرمريرترنرا يروم للابػ ػك

فرري رسررالررترره الررمرروسررومررة ) تررأةرريررر حررقررن  3102/4/2الرريررمرريررس الررمرروافررق 
مضادات املتهاب امستيرويدية قبل العممية الجراحية عمى تقنيتيين لرترفرمرم 

ا ػكاػتػةةل  األيتػ ذاألمعاء في الكغب (  وتألفت لجنة المناقشة من السادة 
كمية الرطرب الربريرطرري / جرامرعرة الرمروصرل ( رئريرسرا     –)استاذ  ةلةلي  دل

كمية الطب البيطري / جرامرعرة  -) استاذ ا كاتةةلاهةتلطلفةةل األيت ذو
كرمريرة  -) اسرتراذ مسراعرد ةا كاتةةلاةدله شدلا  الحل السميمانية( عضروا  

ةاأليت ذلا كاتةةللاكلا ػبػ ػلػدلالطب البيطري / جامعة الموصل( عضوا   
كمية الطب البيطري / جامعة الموصرل( عضروا  ومشررفرا   -) استاذ  ة ةك

 ةلكلةكا.تقدير نهائي  وبعد مناقشة مستفيضة من  الطالب 



 

لا ل   جرت مناقشة طالبة الماجستير  -2 للػاػك فري رسرالرترهرا  3102/4/02فري كرمريرترنرا يروم األحرد الرمروافرق للةاألخ  ػك

ا ػكاػتػةةلفػ ة ل  االيت ذالموسومة ) تحضير وتقييم زرق الكموربرومازين البيطري (  وتألفت لجنة المناقشة من السادة 
لكمية طب نينو  / جامعة الموصل ( رئيسا      –)استاذ لاكلا  ةةةكلاب كل ليػاػلػك ) اسرتراذ ةا كاتةةةلليػة لااػةاهػلػد

) الشرركرة الرعرامرة لرمربريرطررة / ةا كاتةةلل  كلااةاهلدلا كا غل كمية الطب البيطري / جامعة الموصل( عضوا   -مساعد 
ل   المستشفى البيطري في باب سنجار( عضوا   ل ػبػ ػك وزارة الرترعرمريرم الرعرالري  -) اسرتراذ ةاأليت ذلا كاتةةلفؤاكلقػ يػد

 .ةلكلةكاتقدير نهائي  والبحث العممي( عضوا  ومشرفا  وبعد مناقشة مستفيضة منحت الطالبة

 1الصفحة 

    701العدد   
 

فري  3102/4/01فري كرمريرترنرا يروم الرةرغةراء الرمروافرق للل ةلاي دلح  حل ػبػ ػةك   جرت مناقشة طالب الماجستير  -2

رسالته الموسومة ) دراسة مصمية لنسب انتشار أضرداد حرمرى الروادي 
المتصدع في األونام والمرعرز فري مرديرنرة الرمروصرل (  وترألرفرت لرجرنرة 

للػ يػلػنل  األيت ذالمناقشة من السادة   –)اسرتراذ ا كاتةةلشه بلاب ك
ةاأليت ذلا كاتةةلاػ ػ يلكمية طب نينو  / جامعة الموصل ( رئيسا    

ل لا يػاػك كرمريرة الرطرب الربريرطرري / جرامرعرة  -) اسرتراذ ا كلنل ػهػ ػهػي
الرررررررررررررمررررررررررررروصرررررررررررررل( 

كمية الرطرب  -) استاذ مساعد ةا كاتةةةلةة نل ب كلخ ؼل عضوا  

لشػلػ يل   البيطري / جامعة بغداد( عضوا   ةاأليت ذلا كاتةةل ػ ةػك
كمية الطب البيطري / جرامرعرة الرمروصرل( عضروا   -) استاذ ةبل نل

 .ةلكتقدير نهائي  ومشرفا  وبعد مناقشة مستفيضة من  الطالب 



فري  3102/4/00في كميترنرا يروم األربرعراء الرمروافرق للالف لاليةلاطة لاةطةان  جرت مناقشة طالبة الماجستير -5

ا كاتةةل ػ ةػكل االيت ذرسالتها الموسومة ) تشييص داء البريميات في األبقار (  وتألفت لجنة المناقشة من السادة 
لا ػةبػ ػنلكمية الطب البيطري / جامعة الموصل ( رئيسا      –)استاذ شل يلةبل نل للػفػ ؼللػاػك ةاأليت ذلا كاػتػةةة

كرمريرة الرطرب   –)مدرس ةا كاتةةل ب كلل سلب كل كمية الطب البيطري / جامعة بغداد ( عضوا   -) استاذ لةيؼل
لةػسل   البيطري / جامعة المروصرل ( عضروا   لا ػفػةة  ل ػ بلااػةاهػلػد لا ػكاػتػةةة كرمريرة الرطرب   –) اسرتراذ ةاأليػتػ ذ

 .ةلكتقدير نهائي  البيطري / جامعة الموصل ( عضوا  ومشرفا  وبعد مناقشة مستفيضة منحت الطالبة

 

فطٟ  3112/9/13فٟ و١ٍزٕب ٠َٛ اٌطخطّط١طظ اٌطّطٛافطك   وظن اهجد احود العبٍدي   خشد ِٕبلشخ ؽبٌجخ اٌذوزٛساٖ  -6

اؽشٚززٙب اٌّٛعِٛخ ) دساعخ ِٕبػ١خ ٚخض٠ئ١خ ِٚشػ١خ ٌٍخّح اٌطج١ؼٟ ٚاٌزدش٠جٟ ٌٍطجطٛغطخ اٌطىطٍطجط١طخ فطٟ األثطمطبس 

وطٍط١طخ اٌطططت   –)اعطزطبر الودكوخوىز هوحووود نوجوٍوب ال وبهوسي   االظخوبذٚاٌفئشاْ (، ٚرأٌفذ ٌدٕخ إٌّبلشخ ِٓ اٌغبدح 

وطٍط١طخ اٌطططت اٌطجط١طططشٞ /  -) اعزطبر واألظخبذ الدكخىزة احالم فخحً الطبئً اٌج١طشٞ / خبِؼخ اٌّٛطً ( سئ١غبً،  

و١ٍخ اٌطت اٌج١طططشٞ /خطبِطؼطخ د٘طٛن (   –)اعزبر ِغبػذ والدكخىز ههدي علً عبد هللا  خبِؼخ اٌّٛطً ( ػؼٛاً،

والدكخوىزة زاوبء  و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ / خبِؼخ د٘ٛن ( ػؼٛاً، –) ِذسط والدكخىز جبظن هحود عبدو ػؼٛاً، 

واألظخبذ الدكخوىزة انوخو وبز زحوٍون الوكونوبنوً و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد / خبِؼخ اٌّٛطً (    -) اعزبر ِغبػذ غبنن حوى 

رطمطذ٠طش  و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ / خبِؼخ اٌّٛطً ( ػؼٛاً ِٚششفب، ٚثؼذ ِٕبلشخ ِغزف١ؼخ ِٕسذ اٌطططبٌطجطخ  –) اعزبر 

 .اهخٍبش
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 اٌمٝ ثؼغ اٌزذس٠غ١ٓ ٚؽٍجخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب فٟ اٌى١ٍخ زٍمبد دساع١خ ٚوبالرٟ:

 

اٌىشف اٌّجبشش ػٓ ” فشع اٌظسخ اٌؼبِخ اٌج١طش٠خ ( ثؼٕٛاْ  -اٌذوزٛس سػذ ػجذ اٌ ٕٟ اٌغٕدشٞ ) اعزبر  -1

ػظ١بد اٌغً اٌجششٞ ٚػظ١بد اٌغً اٌجمشٞ فٟ اٌس١ٍت اٌخبَ ٌألثمبس ثبعزخذاَ رم١ٕخ إٌٛع اٌّزخظض ٌزفبػً 

 .3112/  9/  ٠11َٛ اٌثالنبء اٌّٛافك ” اٌجٍّشح اٌّزغٍغً 

 

دساعخ اعزخذاَ اٌّزؼؼ١بد ” فشع اٌظسخ اٌؼبِخ اٌج١طش٠خ ( ثؼٕٛاْ  -اعزبر اٌذوزٛس ػ١بء ِسّذ ؽب٘ش )  -3

 .3112/  9/  ٠11َٛ اٌثالنبء اٌّٛافك ” ػٍٝ طسخ ٚأزبخ١خ فشٚج اٌٍسُ  EMاٌفؼبٌخ 

 

دساعخ ” اِشاع ث١طش٠خ ػبِخ ( زٛي ِششٚع ثسثٗ اٌّٛعَٛ  -اٌغ١ذ ػّش ِبصْ ا١ِٓ ) ؽبٌت ِبخغز١ش  -2

 .3112/  9/  ٠8َٛ األزذ اٌّٛافك ” ِشػ١خ ٢فبد األِؼبء فٟ اٌؼأْ ثّٕطمخ اٌّٛطً 

 

رسغ١ٓ اٌم١ّخ ” فشع اٌظسخ اٌؼبِخ اٌج١طش٠خ ( ثؼٕٛاْ  -األٔغخ ١ِبدح ٌمّبْ ِسّذ ؽب٘ش  ) ؽبٌجخ دثٍَٛ ػبٌٟ  -2

 .3112/  9/  ٠8َٛ األزذ اٌّٛافك ” اٌ زائ١خ ٌألػالف اٌخشٕخ ثبٌّؼبٍِخ اٌى١ّ١بئ١خ 

 

اٌىشف ػٓ خشان١ُ ” فشع اٌظسخ اٌؼبِخ اٌج١طش٠خ ( ثؼٕٛاْ  -األٔغخ ِٙب ٘بشُ ػجذ اٌىش٠ُ  ) ؽبٌجخ دثٍَٛ ػبٌٟ  -5

٠َٛ اٌثالنبء اٌّٛافك ” اٌمٌْٛٛ ٚاألش١ش٠ش١ب اٌم١ٌٔٛٛخ ٌٍزم١١ُ اٌدشنِٟٛ إٌٛػٟ فٟ اٌدجٓ اٌطشٞ ٌألغٕبَ اٌّس١ٍخ 

 .3112/  9/  11اٌّٛافك 
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 ب ق تلكةايلن

 

 3102ل-ل3102الكاكلا ط انلا  تقك لنل  كةاي تلا ا ل ل  ا دلا كةايسل

 عدد المتقدمين االختصاص الشهادة

 5 حشخٍصاث يرظٍت دبهىو ػانً

 2 طب باطًُ ووقائً دبهىو ػانً

 3 ايراض دواجٍ ياجسخٍر

 3 ادوٌت وسًىو بٍطرٌت ياجسخٍر

 2 طفٍهٍاث بٍطرٌت ياجسخٍر

 2 فسهجت بٍطرٌت ياجسخٍر

 2 حىنٍذ بٍطري ياجسخٍر

 2 جراحت بٍطرٌت ياجسخٍر

 3 احٍاء يجهرٌت بٍطرٌت ياجسخٍر

 2 صحت ػايت بٍطرٌت ياجسخٍر

 1 كًٍٍاء حٍاحٍت بٍطرٌت ياجسخٍر

 5 جراحت بٍطرٌت دكخىراِ



 لبَ ثؼغ اٌزذس٠غ١ٓ ثٕشش ثسٛنُٙ فٟ ِدالد ػشال١خ ٚػشث١خ ٚوبٌزبٌٟ :

ِغر ٌجؼغ اٌّغزسؼشاد اٌؼالخ١خ ” ثسث ثؼٕٛاْ اشسف صدٌق الٍبض ٚاٌذوزٛس انعبم حبٍب هحوىد اٌغ١ذح  -1

اٌّغزؼٍّخ ػذ اٌطف١ٍ١بد اٌخبسخ١خ فٟ ِغزٛطف رٍى١ف اٌج١طشٞ ٚاٌّغزشفٝ اٌزؼ١ٍّٟ اٌج١طشٞ فٟ ِسبفظخ 

 هجلت علىم السافدٌن.فٟ ” ١ٕٜٔٛ 

 
اعزخذاَ اٌطش٠مخ اٌىٙشِٚزش٠خ فٟ ل١بط ” ثسث ثؼٕٛاْ اشسف صدٌق الٍبض ٚاٌذوزٛس اهجد الٍبض كنب اٌغ١ذ  -2

 .3112ٌغٕخ  6، اٌّدٍذ 1فٟ اٌؼذد هجلت األنببز للعلىم البٍطسٌت فٟ ” ٔشبؽ خ١ّشح اٌى١ٌٛٓ اعزشاص فٟ اٌمطؾ 

 

 Gross anatomical and morphometrical studies to” ثسث ثؼٕٛاْ قعوت هظفس صبلح اٌذوزٛسح  -3

the skull bones of the local Rabbit (Oryectohgus Cuniculus)”   

 .3112ٌغٕخ  12، اٌّدٍذ 3فٟ اٌؼذد هجلت الب سة لألبحبد البٍطسٌت فٟ      

 

دساعخ رشش٠س١خ شؼبػ١خ ٌألٚسدح اٌجبث١خ ٚاٌىجذ٠خ فٟ االغٕبَ ” ثسث ثؼٕٛاْ ظوٍت عٍعى العبعدي اٌذوزٛسح  -2

  .3112ٌغٕخ  23، اٌّدٍذ 3فٟ اٌؼذد الوجلت الطبٍت البٍطسٌت العساقٍت فٟ ” ٚاٌّبػض 

 
هجلت  فٟ ” دساعخ ِٛسفٌٛٛخ١خ ٌٍ ذد اٌٍؼبث١خ فٟ االثمبس ” ثسث ثؼٕٛاْ ظوٍت عٍعى العبعدي اٌذوزٛسح  -5

  .3112ٌغٕخ  28، اٌّدٍذ 1فٟ اٌؼذد الب سة لألبحبد البٍطسٌت 

 

 Morphological and morphometrical changes” ثسث ثؼٕٛاْ عبد العالم هخً الٍبض اٌذوزٛس  -6

that occur in Endometrium of Awasi ewe During different stages of pregnancy “ 

 .هجلت  الب سة لألبحبد البٍطسٌت فٟ      

 

رٛص٠غ اٌّٛاد اٌىشث١٘ٛذسار١خ فٟ ِخبؽ١خ االِؼبء اٌذل١مخ ٚاٌمٌْٛٛ ” ثسث ثؼٕٛاْ نٍصك صبحً احود اٌغ١ذح  -3

 هجلت اظٍىط للعلىم البٍطسٌت .فٟ ” فٟ اٌّبػض االعٛد اٌّسٍٟ 
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 ابةثل ةشةةة

 قكدليةنل  كاتةةلةشأتلغ  ب

ن أث غبلب ِٕسذ ػّبدح و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ اٌذوزٛس 

لذِب ٚظ١ف١ب ٌّذح عٕخ ٚازذح ٌٍزشف١غ فمؾ ٚرٌه ه طفى 

 ٌسظٌٛٗ ػٍٝ شٙبدح اٌذوزٛساٖ انٕبء اٌخذِخ.
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 زل ةةلتفقكلنل   يتشفللا تا ل سلل

لبِذ اٌغ١طذح ػطّط١طذ وطٍط١طخ اٌطططت اٌطجط١طططشٞ 

األعطزطبر اٌطذوطزططٛسح أطزطظطبس سزطط١طُ اٌطىطٕطبٔططٟ 

٠شافمٙب اٌغ١ذ ِؼبْٚ ػطّط١طذ اٌطىطٍط١طخ ٌطٍطشطإْٚ 

اٌؼ١ٍّخ ٚاٌطططٍطجطخ  اٌطذوطزطٛس اعطبِطخ اثطشا٘ط١طُ 

ػضاٚٞ ثض٠بسح رفمذ٠خ اٌٝ اٌّغزشفٝ اٌزؼ١ٍطّطٟ 

ٌالؽالع ػٍٝ عط١طش اٌطذٚاَ ٚلطذ خطشٜ خطالي 

٘زٖ اٌض٠بسح  اٌطزطأوط١طذ ػطٍطٝ ػطشٚسح اٌطزطضاَ 

اٌطٍجخ ثبٌذٚاَ خالي فزطشح اٌطزطذس٠طت اٌظط١طفطٟ 

ٚػٍٝ اٌسبالد اٌٛاسدح اٌٝ اٌّغزشفٝ ٚوط١طفط١طخ 

ع١ش اٌؼًّ ف١ٙب ٚػٍٝ ِشازً أطدطبص اٌغط١طبج 

 اٌخبسخٟ ٌٍّغزشفٝ اٌزؼ١ٍّٟ.

 تقةلدلابةث

وزارة التعميم العالي والبحث الرعرمرمري -) استاذ 
Veterinary world

1– Journal of Veterinary Science & Medical Diagnosis.

2– Herald Journals of Biochemistry and Bioinformatics . 

3– Animal Reproduction Science. 

4– Advanced Scholars journals. 



رُ اخز١بس االعزبر اٌذوزٛس اعبِخ اثشا١ُ٘ ػضاٚٞ / 

اخزظبص رٕبعً اٌس١ٛاْ ِٚؼبْٚ اٌؼ١ّذ ٌٍشطإْٚ 

ً  فطٟ ٘ط١طئطخ اٌطزطسطش٠طش  اٌؼٍّط١طخ ٚاٌطططٍطجطخ ػؼطٛا

ٚ٘طٟ   world Jornal of veterinaryٌّدٍخ

ازذٜ اٌّدالد اٌؼ١ٍّطخ اٌطؼطبٌطّط١طخ اٌطّطزطخطظطظطخ 

اٌشط١ٕخ ثؼٍَٛ اٌطت اٌج١طططشٞ ٚاٌطزطٟ رظطذس٘طب 

 االِش٠ى١خ. Synergy publishersشجىخ 
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 ل ةلنلهلئنلتبةلةل ة نلل  لنلل   لن

  ش ةانلل  لن

شبسن االعزبر اٌذوزطٛس ططالذ ِطٙطذٞ زغطٓ اعطزطبر 

اِشاع اٌذٚاخٓ ثبٌٕذٚح اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزٟ البِزٙب شطشوطخ 

وٛعطبس ٌطٍطضساػطخ ٚاٌطذٚاخطٓ ثطبٌطزطؼطبْٚ ِطغ شطشوطخ 

اسثط١طً  -ث١ذعْٛ االسخٕز١ٕ١طخ فطٟ ِظط١طف شطمطالٚح 

زطط١ططث اٌططمططٝ  3112/    8/     35  -  32ٌططٍططفططزططشح ِططٓ 

اٌطدطٙطبص اٌطّطٕطبػطٟ اٌطمطٛٞ ” ِسبػشح ػ١ٍّخ ثؼٕطٛاْ 

 “زدش اٌضا٠ٚخ فٟ طٕبػخ اٌذٚاخٓ

ػٛح ِٓ ثؼغ اٌششوبد االٚسث١خ اٌّخزظخ ثظٕبػخ ثذ

اٌذٚاخٓ شبسن اٌذوزٛس ػالء ػطجطذ االزطذ شطّطؼطْٛ / 

اعزبر ِغبػذ فشع االِشاع ٚاِشاع اٌذٚاخٓ ثى١ٍزٕطب 

ثض٠بساد اعزطالػ١خ ٌجؼغ زمٛي اٌطذٚاخطٓ ِٚظطبٔطغ 

ٌّؼطبِطً االػطالف ٚشطشوطبد أشطبء زطمطٛي اٌطذٚاخطٓ 

ٚثؼغ ِظبٔغ االد٠ٚخ ٚاٌّؼمّبد فٟ ثٌٕٛذا ٚاٌطّطبٔط١طب 

  3112/  8/  21 – 33ٌٕٚ٘ٛذا ٌٍفزشح ِٓ 

  ش ةانلل  لن



ابوً ظوعوٍود ٚخٗ اٌغ١ذ سئ١ظ اٌدبِؼخ االعزبر اٌذوزٛس 

عوووبز وزبة شىش ٚرمذ٠ش ٌطىطً ِطٓ اٌغط١طذ الدٌى  جً 

هوعون / از١بء ِدٙش٠خ ث١طش٠خ ، ٚاٌغط١طذ  هحوىد احود

/ و١ّ١بء ز١بر١خ ث١طش٠خ ٌّٕبعجخ رشل١١ُٙ اٌٝ  ظوٍس كلى

ِشرجخ )اعزبر ِغبػذ( ِٚبلذِٖٛ ِٓ ٔزبج ػطٍطّطٟ نطشٞ 

فؼال ػٓ ِٕسُٙ لذِبً ِذرٗ شٙش ٚازذ ٌ شع اٌؼالٚح 

 ٚاٌزشف١غ اٌف ِجشٚن ٘زا اٌز١ّض

رّذ رشل١خ اٌزذس٠غ١١ٓ اٌّذسخخ اعّبؤُ٘ ادٔبٖ ِٓ ِشرجخ ِذسط اٌٝ 

 : ِشرجخ اعزبر ِغبػذ فٟ و١ٍزٕب اٌف ِجشٚن

 . اخزظبص  اٌى١ّ١بء اٌس١بر١خ اٌج١طش٠خ  ،هعن ظوٍسكلىاٌغ١ذ  -1

 ، اخزظبص األز١بء اٌّدٙش٠خ اٌج١طش٠خ .عوبز هحوىد احوداٌغ١ذ  -3

 ، اخزظبص اٌطف١ٍ١بد اٌج١طش٠خ.هٍثن صدٌق عبد هللا اٌغ١ذ  -2

 ، اخزظبص اٌدشازخ اٌج١طش٠خ.احود خلف اٌغ١ذ  -2

 ، اخزظبص اٌدشازخ اٌج١طش٠خ.اظبهت اظوبعٍل حبشم اٌغ١ذ  -5

ِذسط ِغبػذ / طسخ عوس احود عبدهللا الوىلى رّذ رشل١خ اٌغ١ذ وّب 

 ػبِخ ث١طش٠خ اٌٝ ِشرجخ ِذسط اٌف ِجشٚن.
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 شاةلةتقكلة

 تةقل تلل  لن

 ا تب ؽلط  بلاااثنلكةاين

/ اٌّذسط اٌّغبػطذ فطٟ فطشع وظبم بطسض حىهب غبدس اٌى١ٍخ اٌغ١ذ 

اٌفغٍدخ ٚاالد٠ٚخ ٌالٌزسبق ثبٌجؼثخ اٌذساع١خ ١ًٌٕ شطٙطبدح اٌطذوطزطٛساٖ 

 virginia)فٟ اخزظبص اٌؼٍَٛ اٌططجط١طخ اٌطسط١طبرط١طخ ِطٓ خطبِطؼطخ 

commonwealth university)  فٟ اٌٛال٠بد اٌّزسذح االِش٠ىط١طخ

 ِز١ّٕٓ ٌٗ اٌّٛفم١خ ٚإٌدبذ
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  3102/3102ا تقةلدلا ة  اسل  ا دلا كةايسل

 المالحظات التاريخ اليوم العام الدراسي  تفاصيل

بانُسبت نطهبت انًراحم انثاٍَت وانثانثت 
وانرابؼت وانخايست ٌكىٌ بذء انفصم 

 انذراسً األول

 أسبىع 15 2113/ 9/ 15 األحذ

 بانُسبت نطهبت انًرحهت األونى

 ٌكىٌ بذء انفصم انذراسً األول 

  

 األحذ

ٌخى حؼىٌط انذروس انًخأخرة انخً حكىٌ فً انفصم  2113/  11/  21

انذراسً األول يٍ خالل حقهٍم ػطهت َصف انسُت نخكىٌ أسبىػا 
 ػطهت ٌىو انسبج نهفصم انذراسً األول واحذ بذال أسبىػٍٍ وإنغاء 

  

 انسبج بذء ايخحاَاث انفصم انذراسً االول
يىػذ بذء االيخحاَاث نهفصم انذراسً األول فً انكهٍاث  2114/ 1/ 4

انخً حخبغ انُظاو انفصهً وااليخحاَاث انُصف سُىٌت نهكهٍاث 
 وانًؼاهذ انخً حخبغ انُظاو انسُىي

  

 2114/ 2/ 6ـــ 2114/ 1/ 26 األحذ انؼطهت انربٍؼت

أسبىػٍٍ ػذا 
طهبت انًرحهت 
األونى فخكىٌ 

 اسبىع واحذ

 اسبىع 15  2114/ 5/ 29ــ 2114/ 2/  9 األحذ انفصم انذراسً انثاًَ

بذء االيخحاَاث انُهائٍت نهذور االول 
نهكهٍاث انخً حخبغ انُظاو انسُىي 
وااليخحاَاث انُهائٍت نهفصم انثاًَ 

 نهكهٍاث انخً حخبغ انُظاو انفصهً

  

  

 انسبج

31 /5 /2114 - 19 /6 /2114   

 شهراٌ 2114/ 7/ 1 انثالثاء بذء انؼطهت انصٍفٍت

 نهخذرٌسٍٍٍ 2114/ 9/ 1 االثٍٍُ بذء انذواو

   2114/ 9/ 1 االثٍٍُ بذء ايخحاَاث انذور انثاًَ

بذء انخذرٌب انطٍفً نطهبت انكهٍاث 
وانًؼاهذ انًشًىنت بانخذرٌب انصٍفً 
وحسب انًذد انًؼخًذة فً انكهٍاث 

 وانًؼاهذ

 2114/ 8/ 31ونغاٌت  2114/ 7/ 1يٍ 
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ضمن مرادة الرترطربريرق الربريرطرري ترم فري الرمرسرترشرفرى 
الرتررعرمرريرمرري / كرمرريرة الرطررب الرربريررطرري فرحررص وعررغج 
العديد من امصابات المرضية لمريرترمرح الرحريروانرات 

 وكما يأتي: 3102–ابلالحقمية لشهر 
الرتري ترم فرحرصرهرا ا طبلا ا طةسلبمغت حامت لل-0

حرررالرررة تررروزعرررت فررري الررريررريرررول (لل031)لوعرررغجرررهرررا 
والررجررامرروس وامبررقررار والررعررجررول واموررنررام والررمرراعررز 
والكغب والقطط وشممت امصابات الجرب والنرقرص 
الررغررذائرري وسرروء الررهررضررم ومررتررغزمررة الررجررسررم الررغررريررب 

والحمى القغعية والنفاخ وحموضة الكرش والرترهراب الرمرفراصرل وذات الررئرة وترعرفرن امظرغح والرترهراب اممرعراء 
 والمعدة واليمج بالطفيميات وداء البابيزيوسس.

حرالرة تروزعرت (لل22فةعلا ةةابنلةل دلتة ييلا ػبػلػةانل)بمغت عدد الحامت التي تم فحصها وعغجها في -3
في الجاموس وامبقرار وامورنرام والرمراعرز والرقرطرط 
وشممت التهاب الرحم وامجهاض وفرحرص الرحرمرل 
وفررحررص الررحررمررل برراسررترريرردام السررونررار والررمررنرراورات 
التولريرديرة واحرتربراس الرمرشريرمرة وعرمرمريرات قريرصرريرة 
وعرررمرررمررريرررات فرررتررر  كررررش وفرررترررق وعرررغج الرررجرررروح 

 والكسور.
بمغت عدد الحامت التي تم فحصها وعغجها  -2

(ل01فةعلاال ةاضلةا ةاضلا ػكةاةػػػػػػػػػػػػػػػػػػنل)في 
حررالررة ترروزعررت فرري الرردجرراج والررحررمررام وامسررمررا  
وشرررمرررمرررت امصرررابرررة برررمررريرررترررمرررح اممرررراض مرررنرررهرررا 

النيوكاسل والتهاب امكياس الهوائية ونقص الفيتامينات وسوء التغذية وامراض تنفسية مزمرنرة ويرراج الرقردم وداء 
 امكريات والجدري وفطريات جمدية والقمل.

 ا تطالؽلا الطةي



 

 76الصفحة 

    701العدد   
 

 
 
   

 حصمت مكتبة الكمية عمى مجموعة من الكتب والمراجس العممية امتية:
 ا  ةالتلا اةالن:ل-0
 3102                  0العدد            32المجمة العراقية لمعموم البيطرية      مجمد  -0
 3102مجمة ربوع الرافدين                                     السنة الرابعة               -3
 3102                  0العدد            20مجمة زراعة الرافدين                مجمد  -2
 3102                  3مجمة الزراعة امرشادية                                 العدد  -2
 3102                  2واحة العطاء                                           العدد  -2
  3102                  0العدد             2مجمة الكوفة لمعموم الطبية البيطرية  مجمد  -6
 
 ا  ةالتلاالةةالن:ل-3

1– JAVMA                                     Vol. 242      No.7                      2013.            
2- JAVMA                                     Vol. 242      No.8                      2013.   
3- JAVMA                                     Vol. 242      No.9                      2013.  
4- JAVMA                                     Vol. 242      No.10                     2013.   
5- JAVMA                                     Vol. 242      No.11                     2013.                                        
6– World poultry                              Vol. 29       No.5                       2013.            
7- World poultry                              Vol. 29       No.6                       2013.            
8- All About Feed                            Vol. 21       No.5                       2013. 
9-Journal of Faculty of Vet.                Vol.83        No.3                       2013. 
    Medicine University of Zagreb   
10– Green & White spring 2013. 
11– CIENCIA RURAL                       Vol.43        No.6                       2013. 
12- Vet. J. of Ankara university          Vol. 60       No.3                       2013.   
 

 ةكلكلا  اتان
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”.عزل وتقويم العترة المحمية لمرض النيوكاسل في الدجاج ” الباحث ) طارق كركان فرحان (   اطروحة بعنوان  -0  
 

كفاءة بعض مسكنات املم الميموطة مس الميدر العام ” الباحةة ) رفل عبد الدائم عمر (   اطروحة بعنوان  -3
”.وتأةيرها في التهاب العظم في امرانب   

 
تأةير التأزري لمستضد الجرةومة الكاممة ” الباحةة ) منى عبد الصاحب جميل اليفاجي (   رسالة بعنوان  -2

 لمسالمونيغ والمستيمص الكحولي لمكرفس في التغيرات المرضية والمناعية لمفئران المصابة بجرةومة 
.Salmonella typhimarium 

 
دراسة التيطيط الكهربائي لمقمب وامكانية استحداث ” الباحث ) عغء كامل محمود السمماني (   بحث بعنوان  -2

”.يمل في الجهاز القمبي الوعائي بأستيدام المستيمص المائي لعرق السوس في الكغب   
 

”.تقييم برامج لقاحية لمرض التهاب الشعبي المعدي ” الباحث ) مشتاق طالب بكر الزهيري (   بحث بعنوان  -2  
 

دراسة نسبة األصابة بمرض يناق الييل في الييول ” الباحث ) محمد اسعد صال  الكعبي (   بحث بعنوان  -6
  ودراسة كفاءة بعض المقاحات المحضرة ضد المرض.

 

 ةكلكلا  اتانل نلا ابةثلةاالط ةلح
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  ةبليلااليت ذلا  ي لكلا كاتةةل ة ؼل ب كلح  حلةئل لفةعلا تشةلح

ثّض٠ذ ِٓ االعٝ ٚاٌسضْ رٕطؼطٝ ػطّطبدح وطٍط١طخ 

خطبِطؼطخ اٌطّطٛططً فطمط١طذ٘طب   –اٌطت اٌج١طشٞ 

اٌذوزٛس ِٕطبف ِطسطّطذ ططبٌطر / سئط١طظ فطشع 

اٌزشش٠ر اٌزٞ ٚافبٖ االخً طجبذ ٠َٛ االسثؼطبء 

ر ّذٖ هللا فغ١ر خٕبرٗ ٚاٌطٙطُ  3112/   8/  38

 اٍ٘ٗ ٚر٠ٚٗ اٌظجش ٚاٌغٍٛاْ

 ئْ هلل ٚئْ ا١ٌٗ ساخؼْٛ

 ح دز عن                                                                 ح وٍن وحنفٍر        

 عوبدة كلٍت الطب البٍطسي/                                                 لجنت العالقبث واالعالم

 جبهعت الوىصل                                                                فً الكلٍت     

 

 االشساف                                                      العٍدة بساء دزٌد الىحبز         زئٍعب           

 أ.د. انخ بز زحٍن الكنبنً                                           العٍدة زنب عىنً  فسج          عضىا  

 أ.د. اظبهت ابساهٍن عصاوي                                         العٍد خضس احود هحوىد       عضىا  

 أ.م.د. ظبفس هحود عصٌص                                             العٍد أحود نىشد حىفٍق         عضىا     

 العٍد  هحود ثبهس شٍج         عضىا                                                                            

 العٍد علً قبدز خضس           عضىا                                                                          

 العٍد خلف احود صبلح        عضىا                                                                          


