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 مناقشة رسائل جامعية

فيي  22/717122في كميتنا يوم االحد الموافق  فرح احمد فاضل العمري  جرت مناقشة طالبة الدبموم العالي
تقريرىا الموسوم ) دراسة مسحية عن وصفات األدوية البيطرية في المستشفى التعميمي اليبيييطيري تأ وتي ليفيت 

كمية الطب اليبيييطيري 1 جياميعية   –)استاذ االستاذ الدكتور مأب ابراهيم الفروه جي لجنة المناقشة من السادة 
كيمييية اليطيب اليبيييطيري 1 جياميعية اليميوصيلت  -) ميدرس والدكتوورة مونوا حوازم ابوراهويوم الموصل ت رئيسًاأ 

كمية الطب البيطري 1 جامعة الموصلت عضوًا  -) استاذ مساعد والدكتورة بنان خالد عبد الرحمن   عضوًاأ
 .جيدتقدير نيائي  ومشرفاأ وبعد مناقشة مستفيضة منح الطالب 

 حمقات دراسية

 القى بعض طمبة الماجستير في الكمية حمقات دراسية وكاالتي:  
اخيتيصياص اميراض بيييطيريية ت بيعينيوان )دراسية ميرضييية  -السيد عمر انمار عبد اهلل ) طياليب مياجسيتييير  -/

 . 122/7  17  1/جرثومية آلفات الكمى في األبقار المجزورة في منطقة الموصل ت يوم الثالثاء المصادف 
 Evaluation  ofاخيتيصياص اميراض دواجين ت بيعينيوان )  -السيد يونس انور احمد ) طالب ماجستير  -2

immunological status of broiler supplementation with Aromabiotic  ت يييييوم الييييثيييالثيييياء
 . 122/7  17  1/المصادف 

لمناسبة حمول عيد الفطر السعيد تتقدم السيدة عيميييد اليكيمييية االسيتياذ 
الدكتورة انتصار رحيم الكناني ب صدق التياني والتبريكات الى جميي  
منتسبي و طمبة جامعة الموصل عامةً وكمية الطب البيطري خياصية 
راجية اهلل عز وجل ان يعيده عمينا باليمن والبركات وان ينعيم عيراقينيا  

 باألمن واألمان انو سمي  مجيب الدعاء وكل عام وانتم بخير.

 تهنئة
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 زيارات تفقدية 

قبٍذ اىسٞدح عَٞد ميٞخ اىطت اىجٞطسٛ األسزبذ اىدمز٘زح اّزصبز زحٌٞ اىنْبّٜ ٝسافقٖب اىسٞد ٍعبُٗ عَٞد اىنليلٞلخ 

ىيشؤُٗ اىعيَٞخ ٗاىطيجخ  اىدمز٘ز اسبٍخ اثسإٌٞ عزاٗٛ ثزٝبزاد رفقدٝخ اىٚ اىَسزشفٚ اىزعيَٜٞ ىلطاللطع عليلٚ 

سٞس اىدٗاً ٗقد جسٙ خطه ٕرٓ اىزٝبزح  اىزأمٞد عيٚ ضسٗزح دٗاً اىطيجخ خطه فزسح اىزدزٝت اىصلٞلفلٜ ٗعليلٚ 

فضط عِ ٍزبثعخ عَيٞخ ثلْلبا اىسلٞلبخ اىل لبزجلٜ ٗاىلرٛ اىحبالد اى٘ازدح اىٚ اىَسزشفٚ ٗمٞفٞخ سٞس اىعَو فٖٞب 

 .ٗصو اىٚ ٍسحيخ جٞدح قٞبسب اىٚ ثدا اىعَو ثٔ 
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 شكر وتقدير 

قدمت العديد من عمادات كميات الطب البيطري في العراق كتب شكر وتقدير لعمادة كمية الطيب اليبيييطيري 1 
جامعة الموصل عمى اىدائيم العدد السابيق مين اليرسيالية االخيبياريية ومينيييم كيمييية اليطيب اليبيييطيري 1 جياميعية 

 بغداد أ وكمية الطب البيطري 1 جامعة البصرة أ وكمية الطب البيطري 1 جامعة القادسية . 

 شكر وتقدير 

 تهنئة

تتقدم االستاذ الدكتورة انيتيصيار رحيييم اليكينيانيي عيميييد 
كمية الطب البيطري 1 جامعة الموصل ب سميا ونيابة 

الييى االسييتيياذ  بووالووتووهوونووئووةعيين ميينييتييسييبييي الييكييمييييية كييافيية 
الدكتور فؤاد قاسم محمد المحترم لتكميفو بميام وكيييل 
الوزير لشؤون البحث العممي سائمين الباري عز وجل 
ان يييمييده بيي سييبيياب الصييحيية والييعييافييييية بييتييصييديييو ليييييذه 
المسيؤولييية مي  دعيائينيا ليو بياليميوفيقييية ليخيدمية اليعيراق 

 العظيم.

تقدم االستاذ الدكتور وليد الجوىر المستشار الثقافي العراقي في السويد بالشكر والتقدير والثناء لمسيدة عميد 
الكمية عمى الجيود المبذولة في اخراج النشرة االخبارية لمكمية ويذكر ب ن الكمية تتب  سياسة عرض النشرة 
  االخبارية الشيرية عمى كافة ممحقياتنا الثقافية في العالم لغرض االطالع عمى نشاطاتيا وىذا نصيا :  

 السالم عميكم
وصمتنا ضمن البريد االليكتروني نشاطاتكم الكبيرة والبديعة من خالل توثيق نشرة اخبارية لذلك وبحق مفخرة 

 لنا جميعا وفقكم اهلل لخدمة بمدنا العزيز وكل عام وانتم بالف خير.
 المستشار الثقافي في السويد

  ا.د وليد الجوىر
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 عودة طالب مبتعث

عياد اليى اليكيمييية طياليب اليبيعيثية السيييد نياصير  يانيم فيتيحيي بيعييد 
حصولو عمى شيادة الماجستير 1 اختصاص معالجة جينيية مين 

اليييف ميييبيييروك ودوام  “   Cardiff  Metropolitan”  جييياميييعييية 
 الموفقية والنجاح.

 ترقٌات علمٌة

رَذ رسقٞخ اىدمز٘ز عجد اىعزٝز ٍْٖب شنس اىعبّٜ ٍِ اسلزلبذ 

ٍسبعد اىٚ ٍسرجخ االسزبذٝخ فٜ اىطفٞيٞبد اىجلٞلطلسٝلخف اىل  

 ٍجسٗك.

مَب ٍْحذ اىسٞدح ثٞداا ّٝ٘س ٍحَ٘د ىقت ٍلدز  ٍسلبعلد 

ٗذىل ىحص٘ىٖب عيٚ اىَبجسزٞس فٜ اىطفلٞليلٞلبد اىلجلٞلطلسٝلخ 

 اى  ٍجسٗك.

 صدور كتاب جديد

صدز اىنزبة اىجدٝد ىيسٞدح عَلٞلد اىلنليلٞلخ االسلزلبذ 

اىللدمللزلل٘زح اّللزللصللبز زحللٞللٌ اىللنللْللبّللٜ ٗاىللَلل٘سللً٘ 

)) رقبّبد مَٞٞبا اىْسلٞل(    ٕٗل٘ ٍلِ اصلدازاد 

اىعط ىيطجبعخ ٗاىْشس ف ٕٗ٘ مزبة ٍفٞد ىليلجلبحل لٞلِ 

فٜ عيٌ االّسجخ ٗعليلٌ االٍلساا )اىلجلبيل٘ىل٘جلٜ  

  اى  ٍجسٗك ىيسٞدح عَٞد اىنيٞخ
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 المؤتمر الدولً االول للدواجن

رقٌٞٞ ميلٞلخ اىلطلت اىلجلٞلطلسٛ   

جبٍعخ اىَ٘صو اىَؤرَس اىدٗىٜ 

” األٗه ىيدٗاجِ رلحلذ شلعلبز 

ٍِ اجو صْبعخ دٗاجِ عساقٞلخ 

خبىٞخ ٍلِ األٍلساا ٍٗلحلَلٞلخ 

ف ثَدْٝخ اىلَل٘صلو   “اقزصبدٝب 

اٝليل٘ه  61  -  61فٜ اىفزسح ٍِ 

4162 
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 التقدٌم للدراسات العلٌا 

اعيْذ ميٞخ اىطت اىجٞطسٛ   جبٍعخ اىَ٘صو عِ فزح ثبة اىزقدٌٝ ىيدزاسبد اىعيٞب ٗفلٜ االخلزلصلبصلبد 

 :  االرٞخ

 
   دبلوم عالي ت الماجستير ت الدكتوراه ت

  تشخيصات مرضية بيطرية 1 فسلجة بيطرية 1 جراحة بيطرية 1

 

  

  

 كيمياء حياتية بيطرية 2
 طب باطني ووقائي بيطري 2

  

 

3 

 ادوية وسمىم بيطرية

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4 

   صحة عامة بيطرية

 

5 

   جراحة بيطرية

 

6 

   تىليذ بيطري

 

7 

   طب باطني ووقائي بيطري

 

8 

   تشخيصات مرضية بيطرية

 

9 

   امراض بيطرية

 

11 

   امراض دواجن

 

11 

   احياء مجهرية بيطرية

 

12 

   طفيليات بيطرية
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ضمن مادة التطبيق البيطري تم في المستشفى التعميمي 1 كمية الطب البيطيري فيحيص وعيالج اليعيدييد مين    

 وكما ي تي: 22/7–االصابات المرضية لمختمف الحيوانات الحقمية لشير تموز 
ت حيالية تيوزعيت فيي اليخيييول واليجياميوس 82/بمغت حاالت الطب الباطني التي تيم فيحيصيييا وعيالجيييا )  -1

واالبقار والعجول واال نام والماعز والكالب والقطط وشممت االصابات الجرب والنقص الغذائي وسوء الييضيم 
ومتالزمة الجسم الغريب والحمى القالعية والنيفياخ وحيميوضية اليكيرش واليتييياب اليميفياصيل وذات اليرئية وتيعيفين 

 االظالف والتياب االمعاء والمعدة والخمج بالطفيميات وداء البابيزيوسس.
ت حيالية تيوزعيت 12بمغت عدد الحاالت التي تم فحصيا وعالجيا في فرع الجراحة وعمم تينياسيل اليحيييوان )-2

في الجاموس واالبقار واال نام والماعز والقطط وشممت اليتييياب اليرحيم واالجييياض وفيحيص اليحيميل وفيحيص 
الحمل باستخدام السونار والمناورات التولييديية واحيتيبياس اليميشيييمية وعيميمييية فيتيح كيرش وفيتيق وعيالج اليجيروح 

 وكسور.
ت حالة توزعت فيي 88بمغت عدد الحاالت التي تم فحصيا وعالجيا في فرع االمراض وامراض الدواجن ) -7

الدجاج والحمام واالسماك وشممت االصابة بمخيتيميف االميراض مينيييا الينيييوكياسيل واليتييياب االكييياس اليييوائييية 
ونقص الفيتامينات وسوء التغذية وامراض تنفسية مزمنة وخراج القدم وداء االكريات والجدري وفطريات جيميديية 

 والقمل.

 تقويم بحوث

قام االستاذ المساعد الدكتور عالء عبد االحد شمعون / اختصاص امراض دواجن ، بتقويم بحوث علللمليلة    
 بغداد -( ضمن معاملة ترقية علمية مرسلة له من لجنة الترقيات العلمية هيئة التعليم التقني 2عدد )

 التطبيق البيطري
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أ.د. وليد الجىهر ريقذ االسزبذ اىدمز٘زح اّزصبززحٌٞ اىنْبّٜ عَٞد اىنيٞخ ثسقٞخ رْٖئخ ٍِ 

ثَْبسجخ حي٘ه عٞد اىفطس اىَجبزك ٍزَْٞب دٗاً اىزقدً  ومنتسبيها المستشار الثقافي في السىيد

 ٗاىزط٘ز فٜ اىَسٞسح اىعيَٞخ  ٗمو عبً ٗاّزٌ ثبى  خٞس.

 تهنئة 

أ.د. اسعد تىما عمران  ريقذ االسزبذ اىدمز٘زح اّزصبز زحٌٞ اىنْبّٜ عَٞد اىنيٞخ ثسقٞخ رْٖئخ ٍِ 

ثَْبسجخ حي٘ه عٞد اىفطس اىَجبزك ٍزَْٞب دٗاً  ومنتسبيها المستشار الثقافي في اوتاوا / كندا

 .اىزقدً ٗاىزط٘ز فٜ اىَسٞسح اىعيَٞخ ى دٍخ اىعساق 

 تهنئة 
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 حصمت مكتبة الكمية عمى مجموعة من الكتب والمراج  العممية االتية:

 المجالت العربية: -1

 22/7                  7العدد            21المجمة العراقية لمعموم البيطرية      مجمد  -/

 22/7                /2مجمة كمية العموم                                      العدد  -2

 22/7        21/-27/مجمة ابقار وا نام                                      العدد  -7

 دليل الكفاءات الطبية البيطرية 1 جامعة القادسية -1
 المجالت االجنبية: -3

1– Iranian journal of veterinary                 Vol. 13        No.4                 2012. 

     research 

2– World poultry                                   Vol. 29         No.4                2013.            

3- All About Feed                                 Vol. 21        No.4                 2013. 

4-Journal of Faculty of Vet.                     Vol.83         No.4                 2013. 

    Medicine University of Zagreb   

 

 

 جديد المكتبة
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 :تتقدم الكمية بالتهاني الا 

 الدكتور معن طاهر جرجيس              استاذ مساعد
 السيد   نبيل محمد طاهر                 مدير ادارة اقدم

 السيد   وعد خالد خمف                  طبيب بيطري ممارس
 عمرة مباركة ان شاء اهلل(بمناسبة ادائهم مناسك العمرة )

 تهنئة

 تصدر عن                                                                 تصمٌم وتنفٌذ        

 عمادة كلٌة الطب البٌطري1                                                 لجنة العالقات واالعالم

 جامعة الموصل                                                                فً الكلٌة     
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 أ.د. انتصار رحٌم الكنانً                                             السٌدة رنا عونً  فرج          عضوا  

 أ.د. اسامة ابراهٌم عزاوي                                           السٌد خضر احمد محمود        عضوا  

 أ.م.د. ظافر محمد عزٌز                                              السٌد أحمد نوزد توفٌق          عضوا  

 السٌد خلف احمد صالح          عضوا                                                                           

 السٌد  محمد ثامر شٌت          عضوا                                                                           

 السٌد علً قادر خضر           عضوا                                                                           


