
 011الرسالة االخبارٌة     العدد 

 

 

 

 أقراء فً هذا العدد:

 1 مناقشة رسائل جامعية 

 1 شكر وتقدير

 2 حمقات دراسية، االمتحانات الفصمية

 3 بعثات دراسية

 4 انجازات عممية

 4 اصدارات

 4 ترقيات عممية

 4 تقويم عممي

 5-6 جديد المكتبة 

 6 التطبيق البيطري

 7 تعازي

 لمزٌد من المعلومات زورونا على الموقع

http :// www.veterinary medicine.uomosul.edu.iq 

310213102 



011الرسالة االخبارٌة     العدد  1  

 مناقشة رسائل جامعية 

 جرت مناقشة طمبة الدراسات العميا في كميتنا وكاالتي:

اختصاص )الصحة العامة الػبػيػطػريػة   يػـو  ايفاد عبد الرزاق عبد القادر حميد التونيطالبة الماجستير  -1
)تأثير مستويات مختمفة من عنصرر الرزنرك الريرعائري عرمر  والموسومة   8112/  1/  85الموافؽ  االثنيف 

، وتألفت لجنة المناقشة مف السادة االسػتػاذ الػدكػتػور مػظػفػر نػافػ  رحػو االداء االنتاجي وصحة فروج المحم (
) اسػتػاذ  جامعة بغداد   رئيسًا ، والدكتور باسؿ خميؿ جاسـ الدباغ  -كمية الطب البيطري   –الصائغ )استاذ 

 -)اسػتػاذ مسػاعػد  والدكتور سعد حسيف تػوحػمػة   جامعة الموصؿ  عضوًا، -كمية الطب البيطري  -مساعد 
كمية الطػب  -جامعة الموصؿ  عضوًا ، والدكتور طالؿ حميد حسيف ) أستاذ مساعد  -كمية الطب البيطري 

تػدػديػر  جامعة الموصؿ  عضوا ومشرفًا وبعد مناقشة مستفيضة قػبػمػت الػرسػالػة ومػنػحػت الػطػالػبػة  -البيطري 
 نهائي جيد جدًا.

/  11الموافؽ  اختصاص )االدوية والسمـو البيطرية  يوـ االحد انعام حبيب محمودطالبة الدبمـو العالي  -8
)دراسة مسحية لمضادات الطفيميات الخارجية المستخدمة في المستشف  التعميمي والموسومة   8112/  8

، وتألفت لجنة المناقشة مف السادة الدكتورة ايماف دحاـ المولى )مػدرس البيطري ومستوصف تمكيف البيطري(
كػمػيػة الػطػب  -) مػدرس  جامعة الموصػؿ  رئػيػسػًا ، والػدكػتػورة مػنػى حػاـز ابػرا ػيػـ -كمية الطب البيطري   –

 -كمية الػطػب الػبػيػطػري  -)استاذ مساعد  والسيد اشرؼ صديؽ الياس  جامعة الموصؿ  عضوًا، -البيطري 
 تددير نهائي جيد. جامعة الموصؿ  عضوا ومشرفًا وبعد مناقشة مستفيضة قبؿ التدرير ومنحت الطالبة 

 شكر وتقدير

جامعة الموصؿ وحسب  -وجهت وزارة العموـ والتكنموجيا كتاب شكر وتددير الى كمية الطب البيطري   -1  
وذلػؾ ―    8118/    18/    81فػي  14511كتابها الصادر عف الدائرة الدانونية واالدارية لموزارة المذكورة برقـ 

لما قدمته كميتنا لتطوير منتسبي الوزارة / قسـ محافظة نينوى مف خالؿ الدورات والػمػمتػمػرات والػنػدوات الػذيػف 
 شاركو فيها.

االستاع الدكترور اسرامرة الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية شكر وتددير الى —وجهت وزارة الزراعة -8
معاوف العميد لمشموف العممية والطمػبػة  لػجػهػودب الػمػبػذولػة فػي مشػاركػتػه الػفػاعػمػة فػي —)استاذ ابراهيم عزاوي

 الممتمر السنوي الثالث لتنمية وتطوير الجاموس.

مػعػاوف —)اسػتػاذاالستاع الدكتور اسامة ابراهريرم عرزاوي وجه المعهد التدني /الموصؿ شكر وتددير الى  -2
 العميد لمشموف العممية والطمبة  لجهودب المبذولة في االشراؼ العممي ومتابعة تدريب طمبة المعهد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 االمتحانات الفصمية

 1/    88تـ بعوف اهلل تعالى يوـ الثالثاء 
اجػػراء االمػػتػػحػػانػػات الػػنػػهػػائػػيػػة  8112/  

لممواد الفصمية في كمية الػطػب الػبػيػطػري 
 وكاالتي :

 حمقات دراسية

 

 الدى بعض تدريسي الكمية حمدات دراسية وكاالتي:

فػرع الػجػراحػة وعػمػـ تػنػاسػؿ الػحػيػواف  حػمػدػة دراسػيػة عػف -االستاذ الدكتور منير سالـ طه البدراني )استػاذ   -1
االمػريػكػيػة والػتػي اسػتػمػرت اربػعػة اشػهػر     A&Mجامعة تكساس   -مفردات زيارته الى كمية الطب البيطري 

 . 8112/1/11وذلؾ يـو  حيث تطرؽ الى السياسة البحثية واالدارية المتبعة في الجامعة اعالب

 8112/    1/    81  فرع االحياء المجهرية  الداء حمدة دراسية بتاريخ -الدكتور محمد عمي حمد ) مدرس  -1
عف بحثه الذي الداب في الممتمر الوطني االوؿ لمنانوتوكنولوجي والذي اقيـ في رحاب الجامعة التكنػمػوجػيػة يػـو 

82  /18  /8118. 

فػرع الػتػشػريػق  حػمػدػة دراسػيػة بػعػنػواف) دراسػة نسػيػجػيػة  -) مدرس مساعدعكرى فاضل صالح الدت السيدة  -8
 . 8112/  1/  21الموافؽ  وقياسية لعفج االبدار المحمية  يـو االربعاء

 

 وراثة  الثاني

 مناعة  الثالث

 امراض اسماؾ  الخامس
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 بعثات دراسية
ضػػػمػػػف بػػػرنػػػامػػػج الػػػبػػػعػػػثػػػات الػػػدراسػػػيػػػة         

الخاص بوزراة التعميـ العػالػي والػبػحػث الػعػمػمػي 
االنسرة التحدػت  8112-8118لمعاـ الدراسي 

لػػدراسػػة الػػدكػػتػػوراب فػػي سرروالف جرربررار كرراكررل 
 المممكة المتحدة 

لػدراسػة الػدكػتػوراب فػي عمر هاشم شيت والسيد 
قيس طالب شكر وعمر خزعل المانيا والسيديف 
 الدكتوراب في ماليزيا.سمو لدراسة 

نتمن  لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم 
 العممية

دورا لررسنسررة سرروالف جرربررار كرراكررل كػػاف 
كبيرا ومميزا في خدمة الكػمػيػة عػف طػريػؽ 
لػػجػػنػػة الػػعػػالقػػات واالعػػالـ حػػيػػث كػػانػػت 
عضوة فعالة في المجنة وبدورنػا نػدػدـ لػهػا  
التػهػانػي والػتػبػريػكػات اللػتػحػاقػهػا بػالػدراسػة 

 ونتمنى لها التوفيؽ والنجاح والتميز.

 رئيس واعضاء لجنة العسقات واالعسم
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 انجازات عممية
فػرع -)اسػتػاذاالستاع الدكرترور اسرامرة ابرراهريرم عرزاوي تددمت دار نشر عالمية بالطمب مف   -1

الجراحة وعمـ تناسؿ الحيواف  بالسماح لهـ بنشر صور مف بحث منشور بالمجمة العراقيػة لػمػعػمػـو 
 البيطرية في كتاب يصدر في امريكا.

حصؿ االستاذ الدكتور اسامة ابرا يـ عزاوي )فرع الجراحة وعمـ تناسػؿ الػحػيػواف  عػمػى لػدػب  -8
واالسػتػاذ الػمػسػاعػد الػدكػتػور  Animal Reproduction Studiesمحرر في المجمػة الػعػالػمػيػة 

 ظافر محمد عزيز )فرع الجراحة وعمـ تناسؿ الحيواف  عمى لدب محرر قسـ في المجمة المذكورة.  

 اصدارات

ودليل الكمية  2112اصدرت كمية الطب البيطري فمم وثائقي عن الكمية ودليل االنشطة العممية       
 بالميتين العربية واالنكميزية. 2113

 تقويم عممي   
فػرع الػجػراحػة وعػمػـ تػنػاسػؿ الػحػيػواف  بػتػدػويػـ بػحػوث  -قاـ االستاذ الدكتور اسامة ابرا ػيػـ عػزاوي )اسػتػاذ    

 لمجالت عممية مختمفة وكاالتي:
 Basic Research Journal Of Agricultural Science and Reviewبحث لمجمة      -1
  Basic Research journal of Microbiologyبحث لمجمة    -8
 BMC Veterinary Researchبحث لمجمة    -2
 International Journal of Biology and biological Sciencesبحث لمجمة   -1

 ترقيات عممية

 تتددـ الكمية بالتهنئة بمناسبة الترقية العممية لكؿ مف:

 )فرع الصحة العامة البيطرية مف مرتبة مدرس الى مرتبة استاذ مساعد . ثامر عبد العزيز عز الدين الدكتور 

 )فرع االحياء المجهرية مف مرتبة مدرس الى مرتبة استاذ مساعد . نوال عزيز خميل الدكتورة 

 الف مبروك لمجميع



 جديد المكتبة

 حصمت مكتبة الكمية عمى مجموعة مف الكتب والمجالت وكاالتي:

 المجست العراقية والعربية: -1

 .8118لعاـ  1-2العدد،  82مجمة عمـو الرافديف مجمد  -1

 .8118لعاـ  6مجمة مدنيتنا العدد  -8

 .8118لعاـ  6الزراعة العراقية االرشادية  العدد  -2

 .8118لعاـ  1،العدد18مجمة الدادسية لعمـو الطب البيطري مجمد  -1

 .8118لعاـ  1، العدد 18المجمة العراقية لمصيدلة مجمد  -2

 .8112لعاـ  115-114مجمة ابدار واغناـ   العدد  -3

 .8118لعاـ  8العدد  23المجمة الطبية البيطرية العراقية مجمد  -4

 .8112لعاـ  12مجمة العراؽ الدوائية   العدد  -5

 .8118لعاـ   2، العدد 8المجمة العراقية لبحوث العدـ واالجنة  مجمد  -6

 .8118لعاـ  8، العدد 2مجمة الكوفة لمعمـو البيطرية مجمد  11

 .8118، لعاـ 81مجمة كمية الماموف العدد  -11

 المجست االجنبية: -2 

1– HVM Bioflux Vo.4  No.2  2012. 

2– AACl Bioflux Vo.1 No.2     2008. 

3-AACl Bioflux Vo.2 No.1     2009. 

4– Journal of the Faculty of Veterinary Medicine of Zagreb  Vo.82  No. 6  2012. 

5– Revue  Vo.18  No.1  1999. 

6– All About Feed  Vo.20 No.9 2012. 

7– Enzyme Special Call About Feed Supplement. 
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8– CIENCIA RuRAL Vo.42 No 10,11,12  2012. 

9– JAVMA Vo. 241 No 8,9,10,11  2012. 

10-Vet. J. of Ankara university Vo.60 No.1 2013. 

11-CIENCIA RuRAL Vo.43 No 1   2013. 

 الكتب والمراجع العربية: -2

 تأليؼ عواد شعباف. -المبيدات   -1

 تأليؼ عمي محمود الكسار. —مباديء انتاج الطيور الداجنة-8

 تأليؼ محمد فرج المرجاني.—السمـو البكتيرية -2

 تأليؼ نزار مصطفى المالح.—معجـ المالح في مصطمحات عمـ السمـو الزراعي  -1

 التطبيق البيطري
ضمف مادة التطبيؽ البيطري تـ في المستشفى التعػمػيػمػي / كػمػيػة الػطػب الػبػيػطػري فػحػص وعػالج الػعػديػد مػف    

 وكما يأتي: 8112–االصابات المرضية لمختمؼ الحيوانات الحدمية لشهر كانوف الثاني 
  حالة توزعت في الخيوؿ والػجػامػوس واالبػدػار 116بمغت حاالت الطب الباطني التي تـ فحصها وعالجها ) -1

والعجوؿ واالغناـ والماعز والكالب والدطط وشممت االصابات الجرب والندص الػغػذائػي وسػوء الػهػضػـ ومػتػالزمػة 
الجسـ الغريب والحمى الدالعية والنفاخ وحموضة الكرش والتهاب المفاصؿ وذات الرئة وتعفف االضالؼ والتهاب 

 االمعاء والمعدة والخمج بالطفيميات وداء البابيزيوسس.
  حػالػة تػوزعػت فػي 14بمغت عدد الحاالت التي تـ فحصها وعالجها في فرع الجراحة وعمـ تناسػؿ الػحػيػواف )-8

الجاموس واالبدار واالغناـ والماعز والدطط وشممت التهػاب الػرحػـ واالجػهػاض وفػحػص الػحػمػؿ وفػحػص الػحػمػؿ 
 باستخداـ السونار والمناورات التوليدية واحتباس المشيمة وعممية فتق كرش وفتؽ وعالج الجروح وكسور.

  حػالػة تػوزعػت فػي 13بمغت عدد الحاالت التي تـ فحصها وعالجها في فػرع االمػراض وامػراض الػدواجػف ) -2
الدجاج والحماـ والطيور والببغاء وشممت االصابة بمختمؼ االمراض منها النيوكاسػؿ والػتػهػاب االكػيػاس الػهػوائػيػة 

 وندص الفيتامينات وسوء التغذية واالسهاؿ والتهاب االمعاء وامراض تنفسية.
  



 تصدر عن                                                                 تصمٌم وتنفٌذ        

 عمادة كلٌة الطب البٌطري1                                                 لجنة العالقات واالعالم

 جامعة الموصل                                                                فً الكلٌة     

 

 االشراف                                                       السٌد زٌاد مكرم ٌوسف القس  رئٌسا           

 أ.د. انتصار رحٌم الكنانً                                             السٌدة افتخار خالد محمد علً عضوا  

 أ.د.اسامة ابراهٌم عزاوي                                            السٌد محمد امٌن محمود عضوا  

 أ.م.د. كرم هاشم المالح                                               السٌد احمد نزار عبدالجواد  عضوا  

 السٌد احمد نوزد توفٌق عضوا                                                                            

 السٌد  محمد ثامر شٌت عضوا                                                                           

 السٌد علً قادر خضر عضوا                                                                           

 تعازي
 تتقدم الكلٌة بالتعازي إلى 

 فرع التشرٌح( لوفاة والدتها. -الدكتورة نزٌهة سلطان احمد )استاذ مساعد -1

 السٌد علً عبداالله كامل ) م. محاسب( لوفاة شقٌقه. -2

رئػػيػػس حػػرفػػيػػيػػف  -  بمزيد مف الحزف واالسى تنعى كمية الطب البيطري فديد ا الراحؿ  كاظـ يونس دامود -3
 أقدـ الذي لـ يتوانى يوما عف اداء واجبه و و مريض وابى اف يستسمـ لممرض واستمر بالعمؿ ألخر ايامه.

 انا هلل وانا اليه راجعون.... 
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