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 مناقشة رسائل جامعية

في كميتنا يوم االثنين الموافق المشهداني   دمحم محمود بشير محمود   جرت مناقشة اطروحة  طالب الدكتوراه
والموسومة )استخدام الغشاء المقانقي المممشميمممي بجمنمة بميمض المدجماج المممخمسمب كمنممموذج لمدراسمة  1/2/0102

 –)استماذ االستاذ الدكتور فؤاد قاسم محمد التاثيرات الدوائية لمديكساميثازون(، وتألفت لجنة المناقشة من السادة 
كممميمة المعممموم 0 جماممعمة -)اسمتماذ واالستاذ الدكتور فارس ذنون حامد العبااياجاي رئاسة جامعة الموسل( رئيسًا، 

كمية المطمب المبميمطمري 0 جماممعمة الممموسمل(  -) استاذ واالستاذ الدكتور صالح مهدي حسن   الموسل( عضوًا،
المممنمسمور 0 المممعميمد المتمقمنمي بمغمداد( —الميعد الطبي التقنمي-)استاذ  واالستاذ الدكتور عماد محمد رشيدعضوًا 
كمية الطمب المبميمطمري 0 جماممعمة بمغمداد( عضمواً، والمدكمتمور -)استاذ مساعد والدكتورة عروبة محمد سعيد عضوًا 

كمميمة المطمب المبميمطمري 0 جماممعمة الممموسمل( عضموًا ومشمرفمًا، وبمعمد ممنماقشمة -)استاذ مساعد  محمد خالد شنداله
 . جيد جدا  تقدير نيائي  مستفيضة منح الطالب 

لسقل موىبة  /1/2\8\2/ولغاية  /1/2\1\2بدأ التطبيق السيفي لطمبة المرحمة الخامسة والذي يستمر من      
تباع الطرق المختبرية في  الطالب العممية والتعامل  مع الحيوانات المريضة لغرض التشخيص النيائي لممرض وا 
التشخيص وزيادة الخبرة والممارسة في الطب الباطني والجراحة والتوليد البيطري وأمراض الدواجن فضال عن وسف 

 العالجات المناسبة.  

 التدرٌب الصٌفً
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 زيارات تفقدية 

قايج انسُدة عًُد كهُت انطب انبُطسٌ األسخاذ اندكخىزة اَخصاز زحُى انكُاٍَ َسافقها انسُد يعاوٌ عًُد انكلهلُلت 

نهشؤوٌ اإلدازَت وانًانُت  اندكخىز ظافس يحًد عزَز بزَازة حفقدَت انً انًسخشفً انخعهًٍُ نالطالع علهلً سلُلس 

اندواو وقد جسي خالل هرِ انزَازة  االطالع عهً اداء انطهبت وعهً انحاالث انىازدة انلً انلًلسلخلشلفلً وكلُلفلُلت 

 انخعايم يعها  ويع صاحب انحُىاٌ وانخأكد يٍ حىفُس جًُع انًسخهزياث انطبُت نهطهبت خالل حدزَبهى انصُفٍ .
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 حمقات دراسية

 القى بعض تدريسي الكمية حمقات دراسية وكاالتي:  
بمعمنموان )دراسمة  فمرع االحميماء المممجميمريمة( -ممدرس  —السيدة وسن امجد احممد المعمبميمدي )طمالمبمة دكمتموراه  -2

 ,Immunological)مناعية وجزيئية ومرضية لمخمج الطبيعي والتجريبي لمبوغة الكمبية في االبقار والفئران( 
Molecular and Pathological study of ntural and experimental infection of 

Neospora caninum in cattle and mice)  01/2  01  21يوم االحد المسادف/ . 
بمعمنموان )المتمغميمرات  فمرع االممراض واممراض المدواجمن( -الدكتورة ىنماء خممميمل اسممماعميمل ) اسمتماذ مسماعمد  -2

 . /01/2  01  12المرضية المساحبة لالسابات الطفيمية في اكباد االغنام( يوم الثالثاء المسادف 
 Histopathological)بمعمنموان  فمرع االممراض واممراض المدواجمن( -) ممدرس  السيد احمد محمد عمممي  -2

study of sepsis experimentally induced by cecal ligation and puncture in rats)  يموم
 . /01/2  01  12الثالثاء المسادف 

بعنوان )دراسة نسجية لمممشمفمة المعممميما  فرع التشريح واالنسجة( -) استاذ مساعد  السيدة نزيية سمطان احمد  -2
 . /01/2  01  12في ذكور واناث الماعز االسود المحمي( يوم الثالثاء المسادف 

بمعمنموان )دراسمة شمكممميمة وقميماسميمة  فمرع المتمشمريمح واالنسمجمة( -) استاذ مساعد  السيدة قسمت مظفر سالح -2
 . /01/2  01  12لعظم الفك في االرنب المحمي( يوم الثالثاء المسادف 

حمممقمتمان بمعمنموان  فرع الفسمجة والكميممميماء المحميماتميمة واالدويمة( -) استاذ مساعد  الدكتورة اليام محمد حاجم  -2
 . /01/2  01  12)االسبارتيم( و )مخاطر المياه المعبأة عمى السحة والبيئة( يوم الثالثاء المسادف 

بمعمنموان )دراسمة المتمفماعمالت  فرع االمراض وامراض الدواجن( -) مدرس مساعد  السيد محمد امين محمود  -2
 . /01/2  01  11مابعد التمقيح بمقاحي النيوكاسل الحي والمقتول في فروج المحم( يوم الخميس المسادف 

 Histological)بعنوان  فرع االمراض وامراض الدواجن( -) مدرس مساعد السيد قيس قرياقوس ابراىيم -2
study of using Mycofix to decrease the aflatoxin effect in Quails)  يممموم المممخممممممميمممس

 . /01/2  01  11المسادف 
بمعمنموان )دراسمة ممرضميمة لمممخمممج  فرع االمراض واممراض المدواجمن( -) مدرس   السيد محمد غسان سعيد  -2

فمي طميمور السمممان( يموم المخممميمس  Enterococcus fecalisالتجريبي بجراثيم المكورات الممعمويمة المبمرازيمة 
 . /01/2  01  11المسادف 



 

 505الرسالة االخبارية  العدد  4الصفحة 

 حمقات دراسية

بمعمنموان )الموسمف  فمرع المتمشمريمح واالنسمجمة( -) ممدرس مسماعمد  السيدة غادة عبد المرحمممن سمممطمانالقت  -2
 . 1/2/01011النسجي لمشفة السفمى وزاوية الفم في الماعز االسود المحمي( يوم الخميس المسادف 

بمعمنموان )دراسمة نسمجميمة  فمرع المتمشمريمح واالنسمجمة( -الدكتور منماف ممحمممد سمالمح ) اسمتماذ مسماعمدالقى  -2
 //1/2/010ونسجية كيميائية مقارنة لالنثي عشر بين الحمام البالغ وافراخ الحمام( يوم االحد المسادف 

 

 مشاركات 

شارك الدكتور ضياء محمد طاىر والدكتور محمد عمممي حمممد السميمد عمممار غمانمم ممحمممد فمي المنمدوة المعممممميمة 
في حقول الدواجن ( والتي أقامتيا مديرية زراعة نينوى بتاريخ  EMالموسومة  )االمن الحيوي واستخدامات ال

1/2/01021 . 
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 نشاط علمً 

األستااذ الادكاتاور جاواد ما ار كتاب رسمي من تمقت السيدة العميد االستاذ الدكتورة انتصار رحيم الكناني  
يمثمنمي عمممى المجميمود المممبمذولمة الدائرة الثقافية العراقية الهاي /المممكاة الاهاولانادياة الموسوي  رئيس 

والدؤوبة في عمل وتسميم وايسال الخبر. و لمدور الذي تقوم بو الرسالة االخمبماريمة وتمممنمى ممن المممؤسمسمات 
العممية االخرى ان تحذو حذو كميتنا في ايسال المعمومة والخبر وتسميط الضوء عمى منجزاتميمم وفمي المخمتمام 

 تمنى لنا دوام الموفقية والنجاح لخدمة بمدنا العراق .
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ضمن مادة التطبيق البيطري تم في المستشفى التعميمي 0 كمية الطب البيطمري فمحمص وعمالج المعمديمد ممن    

 وكما يأتي: /1/2–االسابات المرضية لمختمف الحيوانات الحقمية لشير ايار 
( حمالمة تموزعمت فمي المخميمول والمجمامموس /0بمغت حاالت الطب المبماطمنمي المتمي تمم فمحمسميما وعمالجميما )  -1

واالبقار والعجول واالغنام والماعز والكالب والقطط وشممت االسابات الجرب والنقص الغذائي وسوء اليمضمم 
ومتالزمة الجسم الغريب والحمى القالعية والنمفماخ وحممموضمة المكمرش والمتميماب المممفماسمل وذات المرئمة وتمعمفمن 

 االظالف والتياب االمعاء والمعدة والخمج بالطفيميات وداء البابيزيوسس.
( حمالمة تموزعمت 25بمغت عدد الحاالت التي تم فحسيا وعالجيا في فرع الجراحة وعمم تمنماسمل المحميموان )-1

في الجاموس واالبقار واالغنام والماعز والقطط وشممت المتميماب المرحمم واالجميماض وفمحمص المحمممل وفمحمص 
الحمل باستخدام السونار والمناورات التوليمديمة واحمتمبماس المممشميمممة وعممممميمة فمتمح كمرش وفمتمق وعمالج المجمروح 

 وكسور.
( حمالمة تموزعمت 112بمغت عدد الحاالت التي تم فحسيا وعالجيا في فرع االمراض وامراض المدواجمن ) -/

في الدجاج والحمام واالسماك وشممت االسابة بمختمف االمراض منيا النيوكاسل والتميماب االكميماس الميموائميمة 
ونقص الفيتامينات وسوء التغذية وامراض تنفسية مزمنة وخراج القدم وداء االكريات والجدري وفطريات جمممديمة 

 والقمل.

 تقييم بحوث

 قيمت األستاذ المساعد الدكتورة االء حسين علي بحث منشور في المجلة العالمية التالية :   

 Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 

 

 الت بيق البي ري
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 حسمت مكتبة الكمية عمى مجموعة من الكتب والمراجع العممية االتية:

 المجالت العربية: -1

 /1/2                  /العدد            11المجمة العراقية لمعموم البيطرية      مجمد  -2

 /1/2                12مجمة كمية المأمون                                      العدد  -1

 /1/2        215-/21مجمة ابقار واغنام                                      العدد  -/

 دليل الكفاءات الطبية البيطرية 0 جامعة القادسية -5
 المجالت االجنبية: -3

1– Iranian journal of veterinary                 Vol. 13        No.4                 2013. 

     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.2                 2013. 

    Medicine University of Zagreb   

 

 

 جديد المكتبة
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عمٌد كلٌة الطب البٌطري  من انتصار رحٌم الكنانً األستاذ الدكتورة تلقت 

المستشار الثقافً فً الهند تهنئة ناظم سلٌمان عبدالعزٌز  االستاذ  الدكتور 

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ) جعله هللا ملٌئاً بالطاعة والغفران واعاده هللا 

 علٌكم وعلى المسلمٌن  كافة بالخٌر والٌمن والبركات (

 تهنئة



 9الصفحة  505الرسالة االخبارية  العدد 

 

 تهنئة

 :تتقدم الكمية بالتهاني الى 

 فرع الجراحة وعمم تناسل الحيوان  (. -الدكتور ليث محمود الق ان      ) استاذ مساعد  

 المستشفى التعميمي البي ري (. -السيد  احمد نوزد توفيق          )  بيب بي ري متدرب 
 السيدة نادية يحيى احمد           )مدير فني (

 عمرة مباركة ان شاء اهلل(بمناسبة ادائهم مناسك العمرة )

مبناس بة  حلول امشهر امفضيل شهر رمضان املبارك ال يسعين الا ان اتقدم 
يفاء  بأ مجل الهتاين وامتربياكت سائةل هللا )عز وجل( أ ن يعني امجليع عىل االإ

 بعبادته وأ قامته صلواته 

 لك عام وانمت بأ مف خري 

 ال س تاذ ادلكتورة انتصار رحمي امكناين

 امعميد / واكةل            

 تهنئة



 50الصفحة  505الرسالة االخبارية  العدد 

 تصدر عن                                                                 تصمٌم وتنفٌذ        

 عمادة كلٌة الطب البٌطري1                                                 لجنة العالقات واالعالم

 جامعة الموصل                                                                فً الكلٌة     

 

 االشراف                                                       السٌدة براء درٌد الوتار        رئٌساً          

 أ.د. انتصار رحٌم الكنانً                                             السٌدة رنا عونً  فرج         عضواً 

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

 أ.م.د. ظافر محمد عزٌز                                              السٌد خلف احمد صالح          عضواً 

 السٌد احمد نوزد توفٌق         عضواً                                                                          

 السٌد  محمد ثامر شٌت         عضواً                                                                          

 السٌد علً قادر خضر           عضواً                                                                          

 
فرع التشريح ( —نتقدم بالتعازي القمبية الى السيدة نيزك صبحي أحمد )أستاذ مساعد

 لوفاة والدها سائمين المولى ) جمة قدرته ( أن يدخمه فسيح جناته .


