
 301الرسالة االخبارٌة     العدد 

 

 

 

 1 ندوة علمٌة 7 تكريم 

 2 اليوم العالمي لمطبيب البيطري 8 حمقة دراسية 

 2 زيارة ميدانية 8 التطبيق البيطري

 3 مناقشة رسائل جامعية 9 تكريم

 3-4 حمقات دراسية 9 زيارة وفد من قسم شؤون محافظة نينوى

 5 ورشة عمل 10 تقييم بحوث -جديد المكتبة 

 5 مشاركة عممية 10 نشاط رياضي

 6 ندوة عممية 11 تهاني

 لمزٌد من المعلومات زورونا على الموقع

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

503112132 

 أقرا فً هذا العدد
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 ندوة علمٌة

بشػب٠ت األسخبر اٌذوخٛس أبٟ سؼ١ذ اٌذ٠ٖٛ صٟ سئ١س صبِؼت اٌّٛصً ألبِج و١ٍت اٌطب اٌب١طشٞ ٚبابٌاخاؼابْٚ ِاغ  اشوات 

وٛسبس ٌٍضساػت ٚاٌذٚاصٓ إٌذٚة اٌؼ١ٍّت اٌّٛسِٛت " اٌغٍٛي اٌّمخشعت ٌّشبوً صٕبػت اٌذٚاصٓ فٟ ِغبفظت ١ٕٜٔٛ" فٟ 

ػذد ِآ ػاّاذا  فٕذق ١ٕٜٔٛ اٌذٌٟٚ. ٚلذ ععش إٌذٚة   –ٚػٍٝ لبػت سشصْٛ  5102/    4/    ٠52َٛ اٌخ١ّس اٌٛالغ فٟ 

اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌببعز١ٓ ِٓ واٍا١ابث و١ٍبث صبِؼت اٌّٛصً ٚػّذا  و١ٍبث اٌطب اٌب١طشٞ فٟ صبِؼت اٌّزٕٝ ٚصبِؼت األٔببس ٚ

اٌطب اٌب١طشٞ فٟ اٌؼشاق ِٓ صبِؼبث األٔببس ٚاٌّزٕٝ ٚحىش٠ج فعال ػٓ اٌببعز١ٓ ٚاخخصبصٟ اٌذٚاصٓ فاٟ صابِاؼات 

فاشع ٔا١إاٜٛ ٚٚصاسة اٌاؼاٍاَٛ   –فشع ١ٕٜٔٛ ، ٚا١ٌٙئت اٌؼبِت ٌاٍاباغاٛد اٌاضساػا١ات   –اٌّٛصً ٚاٌششوت اٌؼبِت ٌٍب١طشة 

لسُ ١ٕٜٔٛ ، وّب ٚععش٘ب اٌؼذ٠ذ ِٓ األغبب  اٌب١طش١٠ٓ ٚإٌّٙذس١ٓ اٌضساػ١١ٓ ِٓ ِغبفاظاخاٟ ٔا١إاٜٛ   –ٚاٌخىٌٕٛٛص١ب 

 ٚد٘ٛن.

افخخغج إٌذٚة بمشا ة أ٠ت ِٓ اٌزوش اٌغى١ُ  ٚوٍّت اٌٍضٕت اٌخغع١ش٠ت أٌمخٙب األسخبر اٌذوخٛسة أخصبس سع١ُ اٌىٕبٟٔ ػاّا١اذ 

سؼ١ذ اٌذ٠ٖٛ صٟ ٚاٌٝ اٌس١ذ ِاذ٠اش   اٌس١ذ سئ١س صبِؼت اٌّٛصً األسخبر اٌذوخٛس أبٟاٌى١ٍت ٚلبِج بخمذ٠ُ دسع اٌى١ٍت اٌٝ 

 ٚحُ اٌمب  ػذد ِٓ اٌّغبظشاث اٌؼ١ٍّت ٚوبالحٟ: ػبَ  شوت وٛسبس ٌٍضساػت ٚاٌذٚاصٓ اٌذوخٛس ِغسٓ ِغّذ أ١ِٓ

اٌذوخٛس ص٠بد خٍف ا١ٌٙخٟ / و١ٍت             األِٓ اٌغ١ٛٞ ٚاألسب١ٌب اٌغذ٠زت فٟ غشق اٌخؼم١ُ بغمٛي اٌذٚاصٓ ()  -1

 اٌطب اٌب١طشٞ / صبِؼت األٔببس.

  األسخبر اٌذوخٛس ِضاعُ ٠بس١ٓ اٌؼطبس         ) اٌطشق اٌغذ٠زت فٟ اٌس١طشة ػٍٝ اٌسَّٛ اٌفطش٠ت فٟ اػالف اٌذٚاصٓ ( -2

 األسخبر اٌذوخٛس صالط ِٙذٞ عسِٓشبوً صٕبػت اٌذٚاصٓ اٌؼشال١ت ٚبؼط اٌسبً اٌغذ٠زت ٌٍغذ ِٓ حٍه اٌّشبوً ( )  -2

 األسخبر اٌذوخٛس غبسق سبٌُ لبغ                  ) االحضب٘بث اٌغذ٠زت ٌبشاِش اٌٍمبعبث ٌغمٛي أخبس ب١ط اٌّبئذة ( -4



 بمناسبة ذكرى تأسٌس الكلٌة  تهنئة السٌدة عمٌد الكلٌة  
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  الٌوم العالمً للطبٌب البٌطري

بدعم وتشجيع من قبل السيد رئيس جامعة  الةمةواةل اذسةتةاذ 
الدكتور أبي سعيد الديوه جي المحترم ، شاركت السيدة عةمةيةد 
الكمي  اذستاذ الدكتورة أنتاار رحيم الكناني وعدد من أساتذة 
وطمبة  السةنة  الةةةامسة  واذطةبةاي الةبةيةطةريةيةن  ةي الةكةمةية   ةي 
أحتفالي  نقاب  اذطباي البيطرييةن  ةرع نةيةنةوي بةالةيةوم الةعةالةمةي 

/   4/    77لةةمةةطةةط الةةبةةيةةطةةري والةةتةةي كةةانةةت  ةةي يةةوم السةةبةةت 
بةةحةةمةةمةة  تةةمةةقةةيةةحةةات لةةمةةحةةيةةوانةةات  ةةد مةةرض الةةحةةمةة   7102

 ةي مةديةنة  الةمةواةل ،   القالعي   ي قريتي كوكجمي وبازوايا
الشةركة  الةعةامة  لةمةبةيةطةرة /  ةرع وشارك  ي حمم  الةتةمةقةيةحةات 

 نينوي.

 من مشاركتيا  ي حمم  التمقيحات  د مرض الحم  القالعي  لمعجول  ي منطقتي كوكجمي وبةازوايةا ، أطةمةعةت 
عم  واقع تربي  العجول  ي ىاتين المنطقتين والتي كانت أنتصار رحيم الكناني السيدة عميد الكمي  اذستاذ الدكتورة 

تعاني من عدم توا ر متطمبات التربي  الاحيح  وبالتالي أبدت مالحظاتيا لبعض المربيةن عةمة   ةرورة اذعةتةنةاي 
براح  واح  الحيوانات  ي سبيل حاول المستيمك الموامي عم  لحم عجول نظيف واحي... وقد را ةقةيةا  ةي 
 .تمك اذطالعات السيد نقيط اذطباي البيطريين  رع نينوي اذستاذ الدكتور منير سالم البدراني والذي وا قيا الرأي

 زٌارة مٌدانٌة
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 جرت مناقش  طمب  الدراسات العميا  ي كميتنا وكاالتي:

 4/    08اةتااص )ادوي  وسموم بيطري ( يوم الةميس الموا ة   مروة رفعت سالم ابراهيم طالب  الدبموم العالي   -0
عن تقريرىا الموسوم )دراس  مسحي  عن م ادات االلتيابةات السةتةيةرويةدية  وسةيةر السةتةيةرويةدية   ةي بةعةض  7102/ 

كمي   –المستشفيات والمكاتط البيطري  (، وتألفت لجن  المناقش  من السادة االستاذ الدكتور ماجد شيال رحيم  )استاذ 
كةمةية  الةطةط الةبةيةطةري / -طط البيطري/ جامع  الموال( رئيسًا، والدكتورة بةنةان ةةالةد عةبةد الةرحةمةن )اسةتةاذ مسةاعةد

كمي  الةطةط الةبةيةطةري / جةامةعة  الةمةواةل(  -والدكتور محمد ةالد شندال  ) استاذ مساعد   جامع  الموال( ع وًا،
 . تقدير نيائي جيد ع وًا ومشر ًا، وبعد مناقش  مستفي   منحت الطالب  

/  04اةتااص )االدوي  والسموم البيطري ( يوم الثالثاي الموا    مناهل عالوي عبد اهلل عامرطالب  الماجستير  -7
) التأثيرات الدوائية والجانبية لتتتدا تل التزايتالزيتن متر التكتمتوروبترومتازيتن فتي عن رسالتيا الموسوم    7102/  5

جةامةعة   -كمي  الطط البةيةطةري   –، وتألفت لجن  المناقش  من السادة اذستاذ الدكتور منير سالم طو )استاذ األغنام (
كةمةية  الةطةط الةبةيةطةري / جةامةعة  الةمةواةل( -والةدكةتةور مةحةمةد ةةالةد شةنةدالة  ) اسةتةاذ مسةاعةد الموال ( رئةيةسةًا ، 

جامع  بغداد( ع وًا،  واذسةتةاذ  -كمي  الطط البيطري  -والدكتور دريد عبد اليادي عباس ) أستاذ مساعد   ع وًا،
جةامةعة  الةمةواةل ( ع ةوا ومشةر ةًا وبةعةد مةنةاقشة   -كمي  الطط البةيةطةري   –الدكتورة سادة عبد المنعم  ارس )استاذ 

 مستفي   منحت الطالب  تقدير نيائي جيد .

 

 

 الق  بعض تدريسي الكمي  حمقات دراسي  وكاالتي:

 Calciumبةعةنةوان)   رع الفسمج  والكيمياي الحياتية  واذدوية (  -)  استاذ مساعدأشواق احمد حسن الدكتورة   -0
Homeostasis 7102/  4/  06الموا    ( يوم الثالثاي . 

 Effect of رع االمراض وامراض الدواجن(  بعةنةوان ) -)  استاذ مساعد االء حسين عمي الحمداني الدكتورة   -7
carboxin on superoxide dismutase enzyme activity in rainbow trout     79(يوم االثنين الموا  /

4  /7102. 

 

 مناقشة رسائل جامعية

 حمقات دراسية
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 Isolation رع االمراض وامراض الدواجن(  بعنوان )  -)  استاذ مساعد االء حسين عمي الحمداني الدكتورة  -2
from cases of Hemorrhagic septicemia in Gold fish  hydrophila Aeromonasof 

)  auratus Carassius(    يوم الثالثاي الموا )7102/  4/  21. 

 

 رع االمراض وامراض الدواجن(  بةعةنةوان ) تةحةنةيةط الةطةيةور (  -)  مدرس مساعد ايمن عبد اهلل عمي السيد   -4
 .7102/  4/  77يوم االثنين الموا   

 رع الةفةسةجةمة  والةكةيةمةيةاي الةحةيةاتةية  واذدوية (  حةمةقةتةيةن دراسةتةيةن  -)  مدرس مساعد هديل محمد احمد السيدة   –5
بعنوان : ) تأثير المستويات العالي  من  يتامين ) أ (  ي تكوين العظام وبعض المتغيرات الكيةمةيةائةية  الةحةيةاتةية   ةي 

 ةي ايةض الةعةظةام انةاث الةجةرذان  2اغار الجرذان (.) و تأثير الجرع العالي  مةن اذحةمةاض الةدىةنةية  االومةيةكةا 
 .  7102/  5/  04البالغ  ( يوم الثالثاي الموا   

 رع الاح  العام  البيطةرية  ( ومةجةمةوعة  الةعةمةل) مةنةظةمةي الةورشة  ( -)  مدرسضياء محمد طاهر الدكتور   -6
 .7102/  5/  05بعنوان ) تقييم ورش  العمل  ي اساسيات تقني  تفاعل البممرة المتسمسل ( يوم اذربعاي الموا   

 ةرع اذحةيةاي الةمةجةيةرية  ( بةعةنةوان ) عةزل وتشةةةيةص الةجةراثةيةم  -السيدة ابتيال نو ل ةميل )  مدرس مساعةد  -7
 .7102/  5/  05الموجودة  ي الجياز التناسمي  ي الحمام ( يوم اذربعاي الموا   
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البَ فشع اٌصغت اٌؼبِت اٌب١طش٠ت ٚس ت اٌؼًّ اٌخخصص١ت )) اسبس١بث حم١ٕت حفبػً اٌبٍّاشة اٌاّاخاساٍاساً (( 

ِشخشوبً ِٓ اٌى١ٍبث ٚاٌّشاوض اٌبغز١ت اٌّخخٍفات فاٟ  52ٚ بسن فٟ اٌٛس ت   5102/    2/    8 - 6ٌٍفخشة ِٓ 

 . ِغبفظت ١ٕٜٔٛ

ٚس ت اٌؼًّ اٌخخصص١ت ٚحُ خالٌٙب  االستاذ الدكتورة انتصار رحيم الكناني ٚلذ افخخغج اٌس١ذة ػ١ّذ اٌى١ٍت 

 اٌمب  اٌّغبظشاث إٌظش٠ت ٚاٌؼ١ٍّت ٚفٟ خخبَ اٌٛس ت حُ ِٕظ  ٙبداث اٌّشبسوت ػٍٝ اٌّشبسو١ٓ.

  ورشة عمل

 مشاركة عممية

 ابسن االسااخاابر اٌااذوااخااٛس صااالط ِااٙااذٞ 

عسٓ / اسخبر اِشاض اٌذٚاصٓ فٟ وٍا١اخإاب 

فٟ اصخّبع ٌضٕت اٌخبشا  فٟ واٍا١ات اٌاطاب 

/   2اٌب١طشٞ / صبِؼت بغذاد ٠َٛ اٌازاالراب  

ٚرٌاه ٌاخاما١اُ ِشابس٠اغ غاٍابات  5102/   2

اٌااذوااخااٛساٖ ٚاٌااذفاابع ػاآ ِشااشٚع بااغااذ 

اٌذوخٛساٖ ٌٍطبٌب ِغّذ خاٛس ا١اذ  اىاٛس 

 وٛٔٗ االسخبر اٌّششف.
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ألبِج و١ٍت اٌطب اٌب١طشٞ / صبِاؼات اٌاّاٛصاً  

ببٌخؼبْٚ ِغ ٔمببت األغبب  اٌابا١اطاش٠ا١آ / فاشع 

١ٕٜٔٛ ٚاٌششوت اٌؼبِت ٌٍب١طشة / فاشع ٔا١إاٜٛ 

ٚظّٓ األعاخافابالث بابٌا١اَٛ اٌاؼابٌاّاٟ ٌاٍاطاب 

” ٔاذٚة ػاٍاّا١ات ػآ  5102اٌب١اطاشٞ ٌاٍاؼابَ 

ااٌخٍم١غبث وٛس١ٍت ٌذس  اٌخاطاش ػآ اٌاغا١اٛاْ 

 بسن بٙاب واً ِآ األساخابر ”  ٚعّب٠ت األٔسبْ 

اخاخاصاب  /اٌذوخٛس وّبي اٌذ٠ٓ ٍِٙاٙاً اٌساؼاذ

اٌطب اٌببغٕٟ اٌب١طشٞ ٚاٌذوخٛس ػّبد أبشا١ُ٘ 

اٌذبابؽ / اٌشاشوات اٌاؼابِات ٌاٍابا١اطاشة ٚاألساخابر 

اٌااذوااخااٛس صااالط ِااٙااذٞ عساآ / أخااخااصااب  

اٌمٝ اٌسا١اذ ٔاما١اب األغاباب  ٚأِشاض اٌذٚاصٓ. 

اٌب١طش١٠ٓ / فشع ١ٕٜٔٛ األسخبر اٌذوخاٛس ِإا١اش 

سبٌُ اٌبذسأٟ وٍّت عاٛي ٔاٛػا١ات االعاخافابالث 

اٌّخ١ّضة ٌاٙازا اٌاؼابَ بابٌا١اَٛ اٌاؼابٌاّاٟ ٌاٍاطاب 

اٌب١طشٞ ِٓ خالي عٍّت اٌخٍم١غبث فٟ ِإاطامات 

ٚالبِات  5102/  4/  52وٛوضٍٟ ٚببصٚا٠ب ٠َٛ 

٘زٖ إٌذٚة ٚوبْ األسخبر اٌذواخاٛس واّابي اٌاذ٠آ 

دا  ”  ًٍِٙٙ اٌساؼاذ اٚي اٌاّاغابظاش٠آ عاٛي 

اٌىٍب اٚ اٌسؼبس فٟ األٔسبْ ٚاٌغ١ٛاْ ٚغشائك 

” ٚاٌّخغذد اٌزبٟٔ وبْ اٌاذواخاٛس ”  اٌٛلب٠ت ِٕٗ 

ػااّاابد ابااشا٘اا١ااُ اٌااذباابؽ عااٛي ِااشض اٌااغااّاات 

اٌمالػا١ات ٚباشاِاش اٌشاشوات اٌاؼابِات ٌاٍابا١اطاشة 

ٚاٌاّاغابظاشة األخا١اشة وابٔاج ”  ٌٍس١طشة ػ١ٍٗ 

” ٌألسخبر اٌذوخٛس صاالط ِاٙاذٞ عسآ عاٛي 

ٚفاٟ ٔاٙاب٠ات ”  اٌخٍم١غبث ٚغشلٙب فٟ اٌاذٚاصآ 

إٌذٚة اٌمج اٌس١ذة ػ١ّذ اٌى١ٍت األسخبر اٌذوخاٛسة 

أٔخصبس سع١ُ اٌىٕبٟٔ وٍاّات ِاماخاعابات ٌاخاماذ٠اُ 

اٌشىش ٌٍّسخشفٝ اٌب١طشٞ فاٟ ٔا١إاٜٛ ٚٔاماببات 

األغبب  اٌب١طش١٠ٓ عٛي إٌضبط فاٟ أعاخافابالث 

 ٘زا اٌؼبَ ِخ١ّٕت ٌٍض١ّغ إٌضبط ٚاٌّٛفم١ت.

 

 ندوة عممية
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 تكريم

 ي بادرة طيب  ونادرة ومؤثرة من قبل طةمةبة  السةنةتةيةن اذولة  والةثةانةية   ةي كةمةية  الةطةط الةبةيةطةري / جةامةعة  
الموال وذلك من ةالل عمميم لحةفةل ةةاص بةيةم لةتةكةريةم أسةتةاذتةيةم  ةي مةادة الةتةشةرية  الةبةيةطةري الةزمةيةمة  
الدكتورة سمي  عيس  جعفر وذلك لشعورىم بحنانيا واحتراميا ليم   ال عن ما قدمتو ليم من معمومات  ي 

والةتةي الةقةت كةمةمة  أنتصار الكناني المادة العممي  ، وقد ح رت ىذه اذحتفالي  السيدة عميد الكمي  الدكتورة 
مؤثرة شكرت من ةالليا الطمب  الذين بينوا معدن الطالط الةعةراقةي الةجةامةعةي ومةايةمةتةمةكةو مةن ةةزيةن لة دط 
واذةال  العالي  واعتبرت تار يم ىذا مبدا اساسيا ستمتزم بو الكمي   ةي قةابةل اذيةام وقةدم الةدكةتةور اسةامة  

وقةدم الةدكةتةور  ابراىيم عزاوي معاون العميد العممي احدي اليدايا نياب  عن الطمب  ال  الدكتورة سمي  عيسة 
كرم ىاشم المالح معاون العميد اذداري ىدي  نياب  عن الطمب  ال  الدكتورة سمي  عيس  كةمةا قةدم الةدكةتةور 
االح ميدي حسن ىدي  عبارة عن قران كريم ال  الدكتورة سمي  عيس  نياب  عن الطمب  و ي موقةف اةةر 
ذو شجن اعربت الدكتورة سمي  عن شكرىا وتقديرىا ال  ابنائيا الطمبة  واشةارت الة  تةقةديةمةيةا لةيةدية  الةقةران 
الكريم ال  السيدة عميد الكمي  كونيا تعتبر السيدة عميد الةكةمةية  ام واةةت حةنةونة  لةكةل الةتةدريسةيةيةن والةطةمةبة  
ولوالىا لما كانت تستح  تكريم الطمب  .. وكان جواط العميد بانيا اةت كريم  واستاذة ناجح  وبالتالي كون 
اليدي  مةاا  ليا من قبل الطمب   اعتذرت عن قبوليا ومسك ةتام حفل التكريم كان لمطةالةط الةمةايسةتةرو 
لمسن  الثاني  الطالط احمد الشمالي  ي كمم  مقت ب  اشةار بةيةا الة  شةكةر الةطةمةبة  لةمةدكةتةورة سةمةية  لةمةةةمة  

  العالي واذجتياد  ي التعميم   ال عن شكره لمسيدة عميد الكمي  لمواقفيا الكثيرة تجاه الطمب 
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 التطبيق البيطري
 من مادة التطبي  البيطري تم  ي المسةتةشةفة  الةتةعةمةيةمةي / كةمةية  الةطةط الةبةيةطةري  ةحةص وعةالج الةعةديةد مةن    

 وكما يأتي: 7102–االاابات المر ي  لمةتمف الحيوانات الحقمي  لشير نيسان 
( حال  توزعت  ةي الةةةيةول والةجةامةوس واالبةقةار 002بمغت حاالت الطط الباطني التي تم  حايا وعالجيا )  -1

والعجول واالسنام والماعز والكالط والقطط وشممت االاابات الجةرط والةنةقةص الةغةذائةي وسةوي الةية ةم ومةتةالزمة  
الجسم الغريط والحم  القالعي  والنفاخ وحمو   الكرش والتياط المفاال وذات الرئ  وتةعةفةن االظةالف والةتةيةاط 

 االمعاي والمعدة والةمج بالطفيميات وداي البابيزيوسس.
( حةالة  تةوزعةت  ةي 67بمغت عدد الحاالت التي تم  حايا وعالجيا  ي  رع الجراح  وعةمةم تةنةاسةل الةحةيةوان )-7

الجاموس واالبقار واالسنام والماعز والقطط وشةمةمةت الةتةيةاط الةرحةم واالجةيةاض و ةحةص الةحةمةل و ةحةص الةحةمةل 
 باستةدام السونار والمناورات التوليدي  واحتباس المشيم  وعممي   ت  كرش و ت  وعالج الجروح وكسور.

( حةالة  تةوزعةت  ةي 62بمغت عدد الحاالت التي تم  حايا وعةالجةيةا  ةي  ةرع االمةراض وامةراض الةدواجةن ) -2
الدجاج والحمام والطيور والببغاي وشممت االااب  بمةتمف االمراض منةيةا الةنةيةوكةاسةل والةتةيةاط االكةيةاس الةيةوائةية  

 ونقص الفيتامينات وسوي التغذي  واالسيال والتياط االمعاي وامراض تنفسي .

 

 

 

 

 حمقة دراسية

متنتتيتتر ستتالتم التبتتدرانتتي الةقة  الةدكةتةةور 
محا رة عن كةيةفةية  اسةتةةةدام بةرنةامةج 
لةةةو ةةةع اذسةةةئةةةمةةة  اذمةةةتةةةحةةةانةةةيةةة  مةةةن 
محا رات اذسةتةاذ الةمةعةطةاة لةمةطةمةبة ، 
وح ر المحا رة السيدة عميد الكةمةية  

انتتتتتصتتار التتكتتنتتانتتي اذسةةتةةاذ الةةدكةةتةةورة 
والسيد معاون العمةيةد الةعةمةمةي اذسةتةاذ 

، وعةدد اسامة ابراهيم عزاوي الدكتور 
 . من التدريسيين والتدريسييات
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 تكريم 

لبِاج ٚصاسة اٌاخاؼاٍا١اُ اٌاؼابٌاٟ ٚاٌاباغاذ  

االستتتاذ التدكتتتور اٌؼٍّٟ بخىش٠ُ واً ِآ 

واالستاذ الدكتورة غتادة   فؤاد قاسم محمد

ب١َٛ اٌؼٍُ ٚرٌه حازاّا١إابً عبد المنعم فارس 

ٌضٙٛدُ٘ اٌّبزٌٚت ٌٕششُ٘ بغذ ػٍّٟ فاٟ 

ِضالث ػب١ٌّت ِخخصاصات سصا١إات راث 

 .ِؼبًِ حأر١ش

 

التمتةتاتت التعتلاقتيتت لتاتعتاتو   وّب عصاٍاج

متعتالتي  ػٍٝ  ٙبدة حمذ٠اش٠ات ِآ البيطليت

وزيل التعتاتيتم التعتالتي والتبتحت  التعتاتمتي 

ٚرٌاه  محمد الحسيت  االديت  االستاذ عاي

ٌخ١ّض٘ب فٟ خذِت اٌخؼ١ٍُ اٌاؼابٌاٟ ٚاٌاباغاذ 

 اٌؼٍّٟ ٌٍٚضٙٛد اٌّبزٌٚت.

  زٌارة وفد من قسم شؤون محافظة نٌنوى 1 وزارة العلوم والتكنولوجٌا

زار و ةد  ةنةي مةن قسةم شةؤون مةحةا ةظة  نةيةنةوي / وزارة الةعةمةوم 
والتكنموجيا برئاس  الدكتورة أزىةار عةادل مةحةمةد الةنةعةيةمةي كةمةية  

/   4/    79جةامةعة  الةمةواةةل يةوم االثةنةيةن  -الةطةط الةبةيةطةري 
وكان باستقباليم السيدة عمةيةد الةكةمةية  االسةتةاذ الةدكةتةورة  7102

حيث تم ةالل المقاي عرض االمةكةانةيةات  انتصار رحيم الكناني
والكوادر والةبرات التي يمتمكيا القسم من اجةل تةعةمةية  اوااةر 

السةيةد   يةمالتعةاون الةعةمةمةي مةع كةمةية  الةطةط الةبةيةطةري وقةد را ةقة
رئيس ميندسين اقدم االستاذ يحي  ىاشم محمةد مسةؤول شةعةبة  

التةطيط والمتابع  والدكتور عبد الغني  ارو  محمد، وقد قدمت الدكتورة ازىار عادل درع وزارة العموم والتكنمةوجةيةا الة  
 . عام عم  تأسيس الكمي  28السيدة عميد الكمي  بمناسب  مرور 
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قيم األستاذ الدكتور اسامة ابراهيم العزاوي )معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة( بحوث علمية منشورة في 

  -المجالت العالمية التالية:

1– Animal Production Science. 

2- International Scholars Journals. 

 

   

 

 

 

 

 من منا سات جامع  الموال ببطول  السبةاحة  شةارك  ةرية  كةمةيةتةنةا 
بيذه البطول  وقد حال طالط المرحم  اذول  ) عمي االح الديةن ( 

 م حرة.011م   راش  و75عم  المركز الثالث  ي سباح  

 

 

 حامت مكتب  الكمي  عم  مجموع  من الكتط والمراجع العممي  وكاالتي:  

 المجالت العربية: -1

 7107                  7العدد            76المجم  العراقي  لمعموم البيطري       مجمد  -0

 7102                  0الزراع  العراقي  اارشادي                               العدد  -7

 المجالت االجنبية: -2

1– Vet. J. of Ankara university                   Vol. 60        No.2                 2013. 

2- JAVMA                                             Vol. 242      No.5                 2013.            

3- All About Feed                                   Vol. 21        No.2                 2013. 

4-Journal of Faculty of Vet. Medicine University of Zagreb  Vol.83  No.2       
2013. 

 جديد المكتبة

 تقٌٌم بحوث

 نشاط رٌاضً
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 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                                                                           
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