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 ندوة علمية 

جامعة الموصل -برعاية ا'ستاذ الدكتور ابي سعيد الديوه جي المحترم رئيس جامعة الموصل أقامت كلية الطب البيطري     
ودورھا ف1ي ا�ج1ھ1اض وال1ت1ش1وھ1ات ال1خ1ل1ق1ي1ة ف1ي ا�نس1ان وح1ي1وان1ات )  المقوسات( داء القطط (  الندوة العلمية الموسومة 

ر الندوة ا'ستاذ الدكتور ابي سعي1د ال1دي1وه ج1ي رئ1ي1س ال1ج1ام1ع1ة ضحيث ح ٢٠١٢/١٢/١١يوم الث?ثاء الموافق ) المزرعة
وا'ستاذ الدكتور فؤاد قاسم محمد مساعد رئيس الجامعة للشؤون ا�دارية وعدد من عمداء كليات الجامعة وم1دراء ال1م1راك1ز 

 .البحثية وعدد غفير من الباحثين والمھتمين بموضوع الندوة

افتتحت الندوة بقراءة أية من الذكر الحكيم  وكلمة اللجنة التحضيرية ألقتھا ا'ستاذ الدكتورة انتصار رحيم الكناني عميد الكلية 
 :وعدد من المحاضرات العلمية وكاSتي

 ا'ستاذ الدكتورة انتصار رحيم الكناني)                داء القطط(الجوانب المرضية واSمراضية لداء المقوسات  -١

 في جميع          ممثل الشركة العامة للبيطرة) التوكسوب?زموسس(دراسة مسحية لمرض المقوسات  -٢

 . محافظات العراق عدا إقليم كردستان لخمس أنواع من المجترات 

 تاريخ ودورة حياة طفيلي المقوسات الكوندية                                 ا'ستاذ الدكتورة اح?م فتحي محمود -٣

ا'ستاذ الدكتور رعد عبد الغني السنجري                                                )            داء القطط(الطرق التشخيصية الحديثة لمرض داء المقوسات  -٤

  

 

 

 1 )                ٩٨العدد ( جامعة الموصل  -كلية الطب البيطري/ الرسالة اFخبارية 



 2 )                ٩٨العدد ( جامعة الموصل  -كلية الطب البيطري/ الرسالة اFخبارية 

 مناقشة رسائل جامعية

 :وكما يأتي) الماجستير(جرت مناقشة طلبة الدراسات العليا 

يوم ال1خ1م1ي1س )  الصحة العامة البيطرية( اختصاص  أوفى عز الدين عزيز الطائي جرت مناقشة رسالة طالبة الماجستير   -١
م1ن ل1ح1وم ال1دواج1ن O157:H7عزل وتشخيص جراثيم اSيشيرش1ي1ا ال1ق1ول1ون1ي1ا( والموسومة     ٢٠١٢/  ١٢/  ٦المصادف 

، وتألفت لجنة المناقشة من السادة ا'ستاذ الدكتور رع1د ع1ب1د ال1غ1ن1ي ) PCR وا'بقار باستخدام تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل
ك1ل1ي1ة ال1ط1ب   -م1درس (  رئيساً ، والدكتور جاسم مح1م1د ع1ب1دو )  جامعة الموصل / كلية الطب البيطري  -أستاذ (السنجري 
) ج1ام1ع1ة ال1م1وص1ل/  كلية ال1ط1ب ال1ب1ي1ط1ري   -أستاذ مساعد(   واSنسة بلسم يحيى رشيد    عضواً،)  جامعة دھوك/ البيطري 

عض1وا ومش1رف1اً وب1ع1د )  ج1ام1ع1ة ال1م1وص1ل/  كلية الطب البيطري   -أستاذ مساعد (  عضواً ، والدكتورة منتھى غازي حسن 
 .تقدير نھائي جيد جداَ  مناقشة مستفيضة قبلت الرسالة ومنحت الطالبة 

يوم اSثنين الم1ص1ادف )  التشخيصات المرضية( اختصاص براء حيدر حسين طه  ت مناقشة رسالة طالب الماجستير رج  -٢
، وتألفت لجنة الم1ن1اقش1ة م1ن ) تحليل المسحات الدموية لkبقار المصابة بالطفيليات الدموية( والموسومة     ٢٠١٢/  ١٢/  ١٠

رئيساً ، وا'س1ت1اذ ال1دك1ت1ورة م1اب )  جامعة كركوك/  كلية الطب   –أستاذ ( السادة ا'ستاذ الدكتور محمد عبدالعزيز عبدالقادر
أس1ت1اذ (  وال1دك1ت1ور ط1?ل م1ح1م1ود ف1ن1ش    عض1واً،)  جامعة الموص1ل/  كلية الطب البيطري   —أستاذ(  ابراھيم الفروه جي  

كلية ال1ط1ب   —أستاذ مساعد(  عضواً ، والدكتورة باسمة عبدالفتاح محمد )  جامعة الموصل/  كلية الطب البيطري   —مساعد
   . عضوا ومشرفاً وبعد مناقشة مستفيضة قبلت الرسالة ومنح الطالب تقدير نھائي      ) جامعة الموصل/ البيطري 

ي1وم ا'رب1ع1اء )  أم1راض ال1دواج1ن( اخ1ت1ص1اص انتصار يونس حسOيOن عOلOوان ت مناقشة رسالة طالبة الماجستيررج  -٣
تداخل ا�صابة التجريبية بطفيلي اSبواغ الخبيئة مع عت1رة Sس1وت1ا ف1ي أف1راخ ( والموسومة     ٢٠١٢/  ١٢/  ١٢المصادف 
ج1ام1ع1ة /  كلية الطب البي1ط1ري   –أستاذ ( ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة ا'ستاذ الدكتور ص?ح مھدي حسن ) فروج اللحم

) ج1ام1ع1ة ال1م1وص1ل/  ك1ل1ي1ة ال1ط1ب ال1ب1ي1ط1ري   –أس1ت1اذ مس1اع1د (     رئ1ي1س1اً ، وال1دك1ت1ورة م1ن1ال ح1م1ادي حس1ن)  الموصل

عضواً ، والدكتور ع?ء ع1ب1د اSح1د )  جامعة بغداد/  كلية الطب البيطري   –مدرس(     والدكتور لطيف كاظم ناصر   عضواً،
اقشة مستفي1ظ1ة حص1ل1ت ال1ط1ال1ب1ة عضوا ومشرفاً وبعد من)  جامعة الموصل/  كلية الطب البيطري   –أستاذ مساعد (  شمعون 

  .    على تقدير نھائي جيد

 حلقات دراسية

  -:ألقى بعض تدريسي الكلية حلقات دراسية وكما يأتي 

المشاركة في ال1م1ؤت1م1ر ال1دول1ي ال1ث1ال1ث  ( حلقة دراسية بعنوان )  فرع التشريح  -أستاذ مساعد(  السيدة قسمة مظفر صالح   -١
 . ٢٠١٢/١٢/٥وذلك يوم ا'ربعاء الموافق  )جامعة البصرة/ لكلية الطب البيطري

توف ام اس ك1اداه   -ملدي(  حلقة دراسية بعنوان ) العامة البيطرية فرع الصحة   -مدرس ( الدكتور عبدالواحد احمد حسن   -٢
 . ٢٠١٢/١٢/١٢عالية الفعالية في تشخيص ا'حياء المجھرية يوم ا'ربعاء الموافق 

ال1ك1ش1ف ع1ن اض1داد داء (  حلقة دراسي1ة ب1ع1ن1وان  ) العامة البيطرية فرع الصحة   -مدرس ( الدكتور ضياء محمد طاھر   -٣
 . ٢٠١٢/١٢/١٢وذلك يوم ا'ربعاء الموافق ) اللشمانيا الحشوية عند الك?ب في مدينة الموصل

 العامة البيطرية فرع الصحة  -مدرس (السيد ايثم سعدي ايوب     -٤

تقدي1ر مس1ت1وي1ات ( و )  التحري عن تواجد بقايا المضادات الحياتية في أنواع مختلفة من الحليب (  حلقتين دراسيتين بعنوان)   
 . ٢٠١٢/١٢/١٢الرصاص والنحاس في الحليب وذلك يوم ا'ربعاء المصادف 
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بإلقاء حلقات دراسية توضح سير العمل بمشاريعھم البح1ث1ي1ة )  الدكتوراه والماجستير( كما قام  بعض طلبة الدراسات العليا     
 -:وكما يلي 

فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية وا'دوية حل1ق1ة دراس1ي1ة ب1ع1ن1وان   -)  أدوية بيطرية/ ( طالب الدكتوراه احمد ص?ح ناصر  -١
 . ٢٠١٢/١١/٢٢وذلك يوم الخميس المصادف ) الخواص الدوائية والسمية للبربوفول في أفراخ الدجاج( 

دراسة تشخ1ي1ص1ي1ة ل1ل1دي1دان ال1ط1ف1ي1ل1ي1ة (  فرع ا'حياء المجھرية حلقة دراسية بعنوان / طالب الماجستير وعد خالد خلف  -٢
 . ٢٠١٢/١٢/٦وذلك يوم الخميس المصادف ) واSوالي المعوية في ا'بقار

 

 لجان تحديث المناھج الدراسية               

اجتماعات اللجان العلمية المكلفة بدراسة  ٢٠١٢/١٢/١٣جامعة الموصل يوم الخميس  –عقدت في كلية الطب البيطري       
عميد كلية الطب البيطري بأعضاء / وتطوير المناھج الدراسية العلمية وقد التقت ا'ستاذ الدكتورة انتصار رحيم الكناني 

اللجان الفرعية لكليات الطب البيطري كافة وقد تم التطرق إلى أھمية  تحديث المناھج الدراسية للفروع العلمية لكليات الطب 
 .البيطري

 3 )                ٩٨العدد ( جامعة الموصل  -كلية الطب البيطري/ الرسالة اFخبارية 



 4 )                ٩٨العدد ( جامعة الموصل  -كلية الطب البيطري/ الرسالة اFخبارية 

 :كما شارك بعض تدريسي الكلية في اللجان العلمية الفرعية في المحافظات ا'خرى وكما يلي

 ) اللجنة الفرعية 'مراض الدواجن(ا'ستاذ الدكتور ص?ح مھدي حسن           -١

 )اللجنة الفرعية ل?حياء المجھرية( ا'ستاذ الدكتور مزاحم ياسين العطار         -٢

 )اللجنة الفرعية للفسلجة( ا'ستاذ الدكتورة فدوى خالد توفيق            -٣

 )اللجنة الفرعية للجراحة( ا'ستاذ الدكتور عبدالحليم مولود صالح      -٤

 )اللجنة الفرعية للصحة العامة( ا'ستاذ الدكتور رعد عبدالغني السنجري    -٥

 )اللجنة الفرعية للطب الباطني والوقائي( ا'ستاذ الدكتور كمال الدين مھلھل السعد     -٦

 )اللجنة الفرعية للتوليد( ا'ستاذ المساعد الدكتور ظافر محمد عزيز   -٧

 )اللجنة الفرعية لkدوية(ا'ستاذ المساعد الدكتور محمد خالد شندالة    -٨

 )اللجنة الفرعية لkمراض(ا'ستاذ المساعد الدكتورة ھناء خليل اسماعيل -٩

 )اللجنة الفرعية للطفيليات(ا'ستاذ المساعد الدكتور محمود عبدالستار   -١٠

 )اللجنة الفرعية للتشريح وا'نسجة(ا'ستاذ المساعد الدكتور مناف محمد صالح  -١١

 التطبيق البيطري 
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 دورات التعليم المستمر

جام1ع1ة   -أقام فرع ا'مراض وأمراض الدواجن في كلية الطب البيطري -١
/   ١١/    ٢١  -  ١٩الموصل دورة تدريبية حول أمراض الدواجن للفترة من 

وافتتحت السيدة ع1م1ي1د ) دورة علمية حول أمراض الدواجن(بعنوان ٢٠١٢
ال1دورة وال1ق1ي خ1?ل ال1دورة  اSستاذ الدكتورة انتصار رحيم الكناني الكلية

محاضرات نظرية وعملية وعند انتھاء الدورة قامت السي1دة ع1م1ي1د ال1ك1ل1ي1ة 
 .ةبتوزيع الشھادات التقديرية على المشاركين في الدور

 

جامعة الموصل دورة تدريبية عن كيفية تفسي1ر ن1ت1ائ1ج ت1ح1ل1ي1ل   -كلية الطب البيطري  -قام فرع الصحة العامة البيطرية ا - ٢

وافتت1ح1ت ٢٠١٢     / ٥/12-٣السموم الفطرية لkع?ف وا'غذية باستخدام تقنية اSليزا طبقا للمحددات العالمية للفترة من 
والقي خ?ل الدورة محاضرات نظرية وعملية وعند انتھ1اء  اSستاذ الدكتورة انتصار رحيم الكناني الدورة السيدة عميد الكلية

 .ةالدورة قامت السيدة عميد الكلية بتوزيع الشھادات التقديرية على المشاركين في الدور

 المكتبة ا$فتراضية
 

والمقامة برعاية ) دور المكتبة اSفتراضية في تطوير البحث العلمي ( حضر وفد من كلية الطب البيطري الندوة العلمية 
وزارة  –وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع دائرة البحث والتطوير  ا'ديب محمد الحسين ا'ستاذ علي معالي

في جامعة بغداد وقد  ٢٠١٢/١١/٢١التعليم العالي وذلك يوم ا'ربعاء الموافق 
 تكون الوفد من السادة

 )فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية  –مدرس ( الدكتور يعرب جعفر موسى . ١

 ) فرع الجراحة وعلم تناسل الحيوان  –مدرس ( السيد زياد مكرم يوسف      .٢

 مسؤول الع?قات وا�ع?م                        

 ) فرع ا'حياء المجھرية  –مدرس مساعد ( السيد عمار مكرم يوسف    .٣

 عضو ارتباط المكتبة اSفتراضية                   

فرع الفسلجة والكيمياء  –مدرس مساعد ( السيد محمود سالم محمد شيت   .٤
  )الحياتية 

 

                                                                  

 تقييم بحث       

 عميد الكلية بتقييم  بحث لمجلة/ قامت ا'ستاذ الدكتورة انتصار رحيم الكناني 

Journal of Advanced Biomedical and Pathobiology Research 

 5 )                ٩٨العدد ( جامعة الموصل  -كلية الطب البيطري/ الرسالة اFخبارية 



 6 )                ٩٨العدد ( جامعة الموصل  -كلية الطب البيطري/ الرسالة اFخبارية 

 جديد المكتبة

 :الدوريات العراقية والعربية

 

 . ٢٠١٢/  ٣العدد /   ٢٣المجلد / مجلة علوم الرافدين  -١

 . ٢٠١٢/  ١العدد /   ١٢مجلة العراقية للصيدلة المجلد  -٢

 . ٢٠١٢/  ٣العدد /  ١٠مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري المجلد  -٣

 ٢٠١٢/  ١العدد /  ٥مجلة اSنبار للعلوم البيطرية مجلد  -٤

 ٢٠١٢/  ٣العدد /  ٢المجلة العراقية لبحوث ا'جنة والعقم  مجلد  -٥

 

 :الدوريات ا'جنبية

1– Ecology and epidiology of integnated malaria  . 

2– Home based drinking water purification through sunlight 

3– pesticide poising deliberated self –karm and sucide in the region of west bangel,Indis 

2005 . 

 

 :الكتب ا'جنبية 

 .1 - All about feed vol.20  No.7 2012 

2– Enzyme special supplement 2012 . 

3– CIENCIA RURAL vol.42  No.10 / 2012 

 شكر وتقدير

أستاذ الجراحة البيطرية في كليتنا ، والذي يتمتع ب1زم1ال1ة ب1ح1ث1ي1ة ف1ي ال1وSي1ات /  حصل ا'ستاذ الدكتور منير سالم البدراني 
وھو الدكتور توفي1ق ع1م1ران ، وذل1ك   TEXAS A&M المتحدة ا'مريكية ، على كتاب شكر من احد أساتذة جامعة تكساس

وم1ن ال1ج1دي1ر    . �بداعه في التدريب الجراحي لطلبة الكلية أع?ه فض?ً عن أخ?قه العالية في التعامل مع الط1ل1ب1ة وا'س1ات1ذة
بالذكر بأن الدكتور عمران قد بعث برسالة إلى السيدة عميد الكلية �ع?مھا بشكره ھذا للدكتور منير متمنيا ب1دوام ال1ت1واص1ل 

 .ر سالم طهبين الكليتين في المستقبل القريب وإرسال أساتذة أكفاء على شاكلة ا'ستاذ دكتور مني

 

 متمنين دوام النجاح Sساتذتنا
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 مشاركات علمية                                                            

أستاذ أمراض الدواجن في كليتنا في المؤتمر العلمي الخام1س ل1ك1ل1ي1ة ال1ط1ب /  شارك ا'ستاذ الدكتور ص?ح مھدي حسن  -١
ا'م1راض (  حيث ألقى محاضرة اSفتت1اح وك1ان1ت ب1ع1ن1وان  ٢٠١٢/   ١١/   ٢٢-٢١جامعة القادسية المنعقد للفترة / البيطري 

جامعة ال1ق1ادس1ي1ة درع ال1م1ؤت1م1ر، / وقد أھدى السيد عميد كلية الطب البيطري ).  التنفسية ومشاكل تربية الدواجن في العراق 
 مھدي حسن  والذي كان بشكل خارطة العراق العظيم ، إلى السيدة عميد الكلية والى الدكتور ص?ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالمؤتمر الدولي شاركت السيدة قسمت مظفر صالح   -٢
دراسة تشريحية ونسجية للسان ( ببحثھا الموسوم  ٢٠١٢/  ١١/  ١٤ - ١٣الثالث لكلية الطب البيطري جامعة الكوفة للفترة 

/ أستاذ مساعد  وا�نسة سفانة خضر محمود / باSشتراك مع السيدة نزيھة سلطان احمد) وحليمات اللسان في ا'رانب المحلي

 ).فرع التشريح( مدرس

 

 مشاركة                                                                              

جامعة تكريت  و  كلية -شارك كل من السادة المدرجة أسمائھم في أدناه  في الندوة العلمية المشتركة بين كلية الطب البيطري 
 :وھم  ٢٠١٢/  ١١/  ٢٢جامعة الموصل يوم -الطب البيطري

 فرع الصحة العامة البيطرية/ أستاذ / عقيل محمد شريف . د -١

 فرع الصحة العامة البيطرية/ مدرس/ ضياء محمد طاھر . د -٢

 فرع ا'حياء المجھرية/ مدرس/ محمد علي حمد . د -٣

 7 )                ٩٨العدد ( جامعة الموصل  -كلية الطب البيطري/ الرسالة اFخبارية 

 تھاني

 تتقدم الكلية بالتھنئة إلى

 فرع ا'مراض بمناسبة قدوم المولودة الجديدة/ مدرس / السيدة ايناس محمد شيت -١

 فرع التشريح بمناسبة قدوم المولودة الجديدة/ مدرس / السيدة غادة عبدالرحمن سلطان  –٢

 



 8 )                ٩٨العدد ( جامعة الموصل  -كلية الطب البيطري/ الرسالة اFخبارية 

           

 تعازي

 لوفاة والدھا) فرع الصحة العامة البيطرية( تتقدم الكلية بالتعازي الحارة إلى الدكتورة اقبال علي سلطان 

 

 انا Z وانا اليه راجعون

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 تصدر عن                                                                        تصميم وتنفيذ                   

 لجنة الع\قات واFع\م/                                                       عمادة كلية الطب البيطري         

 جامعة الموصل                                                                         في الكلية              

                                          

 السيد زياد مكرم يوسف القس    رئيسا -١اFشراف                                                                            

 ا`نسة سو$ف جبار كاكل         عضوا -٢                                                 انتصار رحيم الكناني.د.أ        

 السيدة افتخار خالد محمد علي    عضوا -٣اسامة ابراھيم عزاوي                                              . د.أ        

السيد محمد أمين محمود            -٤كرم ھاشم الم\ح                                                  . د.م.أ        
 عضوا   

 السيد احمد نزار عبد الجواد       عضوا -٥                                                                                      

 السيد احمد نوزد توفيق          عضوا - ٦                                                                                       

 السيد محمد ثامر شيت             عضوا - ٧                                                                                      


