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 مناقشة رسائل جامعية

فـي كـمـيـة الـعـمـوم  يـوم السـبـت الـمـوافـق  دنشات غالب مصطفط طح مط طمط   جرت مناقشة اطروحة  طالب الدكتوراه
والموسومة )االستجابة الجينية لمحفزات االشـارات فـي الـاـايـا الـجـذعـيـة الـعـصـبـيـة فـي الـمـزرعـة  510619108

كمية طب البيطـري1   –الاموية(، وتألفت لجنة المناقشة من السادة االستاذ الدكتورة انتصار رحيم الكناني  )استاذ 
كـمـيـة الـعـمـوم 1 جـامـعـة الـمـوصـل( -جامعة الموصل( رئيسًا، واالستاذ الدكتور حمد جنداري جمعة اميفة )اسـتـاذ 

كـمـيـة الـعـمـوم 1 جـامـعـة الـمـوصـل( عضـوًا واالسـتـاذ  -واالستاذ الدكتور حسين اسماعيل ارتين ) استـاذ   عضوًا،
كمية العموم 1 جـامـعـة تـكـريـت( عضـوًا واالسـتـاذ الـدكـتـور عـادل فـوزي شـيـاب -الدكتور نزار احمد ناجي )استاذ 

كـمـيـة الـعـمـوم 1 -كمية العموم 1 جامعة الموصل( عضواً، و الدكـتـور سـعـد  ـانـم صـالـ  )اسـتـاذ مسـاعـد -)استاذ 
كـمـيـة الـعـمـوم 1 جـامـعـة زااـو( -جامعة الموصل( عضوًا ومشرفًا، والدكتورة انتصار نعمان وحيد )اسـتـاذ مسـاعـد 

 . تقدير نيائي امتياز عضوًا ومشرفًا ، وبعد مناقشة مستفيضة من  الطالب 

نطهثح اندزاظاخ انعهٛا ٔاألٔنٛح ٕٚو  2102  -  2102ذى تعٌٕ هللا تدء االيرذاَاخ انُٓائٛح نهعاو اندزاظٙ        

، ٔلد ْيٛي ج  انيميااياخ انيدزاظيٛيح أل اء 02102  01  22ٔانرٙ ذعرًس نغاٚح ٕٚو انثالثاء   21020102األثٍُٛ 

االيرذاَاخ انُٓائٛح يع ذٕفٛس انًعرهصياخ انعسٔزٚح نهطهثح يٍ ياء انشسب ٔاأل ٔٚح انعيسٔزٚيح نيهيذياالخ 

 انطازئح. 

 امت انات الفمبة
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 زيارات ت قدية 

لايد انعٛدج اًٛد كهٛح انطة انثٛطس٘ األظراذ اندكرٕزج اَرصاز زدٛى انكُاَٙ ٚسافمٓا انعٛد يعأٌ اًٛد انكيهيٛيح 

نهشؤٌٔ انعهًٛح ٔانطهثح األظراذ اندكرٕز اظايح اتساْٛى اصأ٘ تصٚازاخ ذفمدٚح ٕٚيٛح انٗ انميااياخ األييريذياَيٛيح 

نالغالع اهٗ ظٛس االيرذاَاخ انُٓاٚح نطهثح اندزاظاخ انعهٛا ٔاألٔنٛح ٔلد جسٖ خالل ْرِ انيصٚيازاخ  االغيالع 

اهٗ ا اء انماااخ االيرذاَٛح ٔانر كد يٍ ذٕفٛس جًٛع يعرهصياخ انسادح نيهيطيهيثيح خيالل ذي  ٚيريٓيى االييريذياَياخ، 

 ٔانر كٛد اهٗ ظسٔزج انرصاو انطهثح تانص٘  انًٕدد.
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شازخ االظراذ اندكرٕزج اَرصاز زدٛى انكُاَٙ ايًيٛيد      

انكهٛح ٔتسفمح االظراذ اندكريٕز اظياييح اتيساْيٛيى ايصأ٘ 

يعأٌ انعًٛد نهيشيؤٌٔ انيعيهيًيٛيح ٔانيطيهيثيح انيًيعيريشيفيٗ 

انرعهًٛٙ انثٛطس٘ ٔذفمدخ خيالل انيصٚيازج ظيٛيس انيعيًيم 

ٔاغهعد اهٗ ايرذاَاخ غهثح انًيسديهيح انيةيايعيح نيًيا ج 

 . انرطثٛك انثٛطس٘

 زيارة ت قدية

 صدور كتاب عممي جديد

صدز انكراب انعهًٙ انجدٚد انيًيٕظيٕو ق ذيمياَياخ فيٙ     

اهى االيساض انُعجٙ ( نالظراذ اندكرٕزج اَرصاز زدٛيى 

انكُاَٙ  ايًيٛيد انيكيهيٛيح، ْٔيٕ االصيداز انيعيهيًيٙ االٔل 

نهًؤنفح، ٚرُأل انكراب انرماَاخ انعًهٛح نرذعٛس انشسائخ 

انُعجٛح ٔانرٙ ٚعرفا  يُٓا انيثياديثيٌٕ فيٙ كيم انيكيهيٛياخ 

انطثٛح ٔاخرصاصاخ اهيٕو انيذيٛياج فيٙ كيهيٛياخ انيعيهيٕو 

يثسٔن نهعٛدج اًٛيد انيكيهيٛيح ْيرا   –ٔانرستٛح ٔانرًسٚط 

  االَجاش انعهًٙ .

ذعهى اندكرٕز ظافس يذًد اصٚص قأظراذ يعااد( يُصة يعأٌ اًٛد كهٛح انطية انيثيٛيطيس٘       

نهشؤٌٔ اإل ازٚح ٔانًانٛح، كًا ذعهى اندكرٕز اثد انذهٛيى ييٕنيٕ  قأظيرياذ( ييُيصية زئياظيح فيسع 

 انجسادح ٔاهى ذُاظم انذٕٛاٌ. َرًُٗ نٓى انرٕفٛك فٙ يُاصثٓى اإل ازٚح انجدٚدج.

 مناصب ادارية
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  مقات دراسية

 القى بعض تدريسي الكمية حمقات دراسية وكاالتي:  
 A study ofبـعــنـوان)  فـرع اححـيــام الــمـجــيـريــة( -) اسـتــاذ مســاعـد  سططمططيطة يططاسططيطن عططبططد اهالسـيــدة   -0

antibiotic and heavy metals resistance in Staphylococcus aureus isolated from 

mastitis in cow 15106  18  55المصادف  ( يوم االربعام . 
 Aفرع الفسمجة والكيميام الحياتية واحدويـة ( بـعـنـوان )  -) استاذ مساعد نشأت غالب مصف ح السيد  -5

simplified method for isolation and culture of neural stem cells from adult mice 

brain : In vitro  02102  02  20( ٕٚو انثالثاء انًصا ف. 
فـرع االمـراض وامـراض الـدواجـن( حـول  -)  اسـتـاذ مسـاعـد االء  سطيطن عطمطي الط طمطدانطي الـدكـتـورة   -6

 01ارضروم تركيا، وذلك يوم احثنين المصـادف  -في جامعة اتاتورك  FABA 2013مشاركتيا في مؤتمر 
 19  15106. 

 زيارة وفد وزاري

لاو ٔفيد ييٍ ٔشازج انيريعيهيٛيى انيعيانيٙ     

0  02  20ٔانثذث انعهًٙ فٙ ٕٚو انثالثاء 

تصٚازج كهٛح انطة انثٛيطيس٘ ٔليد  2102

يثم ْرا انٕفد ايد  ييٍ انيدٔائيس كيدائيسج 

انثذث ٔانرطٕٚس ٔظًاٌ انجٕ ج ٔاال اء 

 انجايعٙ .

ٔلد لاو تعًم اظريثيٛياٌ ظيس٘ ايهيٗ ا اء 

انعٛد زئٛط جياييعيح انيًيٕصيم االظيرياذ 

اندكريٕز ابتيٙ ظيعيٛيد انيدٚيِٕ جيٙ ديٛيث 

شازن اد  يٍ ذدزٚعٙ انيكيهيٛيح فيٙ ْيرا 

االظرثٛاٌ تعدْيا انيريميٗ انيٕفيد انيًيركيٕز 

تانعٛدج اًٛد انيكيهيٛيح االظيرياذ انيدكيريٕزج 

اَرصاز زدٛى انكُاَٙ دٛث لديٕا انرذيٛيح 

ٔشكسْا اهٗ اظرجاتيح ذيدزٚعيٙ انيكيهيٛيح 

 نٓرا االظرثٛاٌ.
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دصهد انطانثح تشسٖ ظعٛد يذًد 0 انًسديهيح انيثياَيٛيح ايهيٗ 

لال ج االتداع ظًيٍ ييُيافعياخ انيفيُيٌٕ االتيداايٛيح نيجياييعيح 

فيٙ صيُيل انيسظيى  2102  -  2102انًٕصم نهعاو اندزاظٙ 

 . انرةطٛطٙ دٛث فاشخ تانًسذثح انثاَٛح

 فمبة مبتعثين

لاو غانة ٔغانثح انًاجعرٛيس ق اييساض تيٛيطيسٚيح ( 

انعٛد ايًيس اَيًياز ٔاالَعيح زَٔيك ديميٙ، تي ايًيال 

اتدااٛح يصُٕاح يٍ انٕزق ٔتياديريساف ٚيدٔ٘ ييٍ 

خالل اًم دٕٛاَاخ ٔزلٛح اهيٗ ْيٛيويح ٔشج ٔتيميسج 

 .فعالً اٍ ااًال اخسٖ

 اعمال ابداعية

انرذك انعٛد اًاز ييكيسو ٚيٕظيل انيميط 0 ييدزض 

تيثيعيثيح  يعااد فٙ فسع االدٛاء انًجٓسٚح انثٛطسٚح 

فٙ اظيريسانيٛيا،   ((Griffithاندكرٕزاِ فٙ جايعح قق

يرًٍُٛ نّ  ٔاو انًٕفمٛح ٔانُجاح ٔانعيٕ ج انعيسٚيعيح 

 نهًعاًْح فٙ ذطٕٚس انكهٛح.

 مسابقة ال نون االبداعية

فرع الجراحة وعمم تناسل الحيوان  الوفد الوزاري المكمف  -تراس االستاذ الدكتور منير سالم طو ) استاذ
بمتابعة االمتحانات النيائية في جامعة تكريت ، حيث زار الوفد الجامعة وتفقد الكميات والقاعات االمتحانية 

 واطمع عمى الية سير االمتحانات.

 وفد وزاري
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 تكريم فمبة

كسو فسع انرشسٚخ انطهثح انثالثح انًرفٕلٍٛ االٔائم نهيًيسديهيريٛيٍ االٔنيٗ 

ٔانثاَٛح ٔلايد االظراذ اندكرٕزج اَرصاز زدٛى انكُاَٙ ٔتيسفيميح ييعيأٌ 

انعًٛد نهشؤٌٔ انعهيًيٛيح ٔانيطيهيثيح ٔزئيٛيط فيسع انيريشيسٚيخ ٔايد  ييٍ 

 انردزٚعٍٛٛ تًُخ انجٕائص انٗ انطهثح.

 التفبيق البيفري
ضمن مادة التطبيق البيطري تم في المستشفى التعميمي 1 كمية الـطـب الـبـيـطـري فـحـص وعـاج الـعـديـد مـن    

 وكما يأتي: 5106–االصابات المرضية لماتمف الحيوانات الحقمية لشير ايار 
( حـالـة تـوزعـت فـي الـاـيـول والـجـامـوس :50بمغت حاالت الطب البـاطـنـي الـتـي تـم فـحـصـيـا وعـاجـيـا )  -1

واالبقار والعجول واال نام والماعز والكاب والقطط وشممت االصابات الجرب والنقص الـغـذائـي وسـوم الـيـضـم 
ومتازمة الجسم الغريب والحمى الـقـاعـيـة والـنـفـاخ وحـمـوضـة الـكـرش والـتـيـاب الـمـفـاصـل وذات الـرئـة وتـعـفـن 

 االظاف والتياب االمعام والمعدة والامج بالطفيميات ودام البابيزيوسس.
( حالة تـوزعـت فـي 8;بمغت عدد الحاالت التي تم فحصيا وعاجيا في فرع الجراحة وعمم تناسل الحيوان )-5

الجاموس واالبقار واال نام والماعز والقطط وشممت التياب الرحم واالجياض وفحـص الـحـمـل وفـحـص الـحـمـل 
 باستادام السونار والمناورات التوليدية واحتباس المشيمة وعممية فت  كرش وفتق وعاج الجروح وكسور.

( حـالـة تـوزعـت فـي 6:بمغت عدد الحاالت التي تم فحصيا وعاجيا في فرع االمراض وامراض الدواجن ) -6
الدجاج والحمام والطيور والببغام وشممت االصابة بماتمف االمراض منيا النيوكاسل والتياب االكياس الـيـوائـيـة 

 ونقص الفيتامينات وسوم التغذية واالسيال والتياب االمعام وامراض تنفسية.

 تقييم ب وث

قيم األستاذ الدكتور فؤاد قاسم محمد ) مساعد رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية ( بحث منشور في المجلة    
 العالمية التالية :

 Human and Experimental Toxicology 

كما قيم األستاذ الدكتور اسامة ابراهيم عزاوي )معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة( بحوث علمية منشورة 
  -في المجالت العالمية التالية :

1. Basic Research journal of Microbiology. 

2. Agricultural Science Research Journal. 
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 حصمت مكتبة الكمية عمى مجموعة من الكتب والمراجع العممية االتية:  

 : المراجع العربية  -1

 قضايا وىموم جامعية ومجتمعية عامة. ) تأليف د. ىاشم يحيى الماح ( -0

 تقانات في عمم االمراض النسجي. ) تأليف د. انتصار رحيم الكناني (. -5
 المجالت العربية: -2

 5106                  5العدد            59المجمة العراقية لمعموم البيطرية      مجمد  -0

 5106                  0الزراعة العراقية اإلرشادية                               العدد  -5

 5106                  6العدد             57مجمة عموم الرافدين                مجمد  -6

 5106        055-050مجمة ابقار وا نام                                      العدد  -7
 المجالت االجنبية: -3

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

2- JAVMA                                          Vol. 242      No.6                  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. 

5– CIENCIA RURAl                               Vol. 43       No.3,4,5             2013. 

 جديد المكتبة

 مشاركة عممية

في الفصل  Bubaline Theriogenologyشارك احستاذ الدكتور اسامة ابراىيم عزاوي في تأليف كتاب 
 Etiopathology and Therapy of Retained fetal Membranes and” المعنون 

Postpartum Uterine Infection in Buffaloes “ الصادر عن مؤسسةIVIS  .احمريكية 
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 :كما تتقدم الكمية بالتهاني الح 

 فرع الجراحة وعمم تناسل الحيوان (.  -السيد ميسر  انم ذنون           ) استاذ مساعد

 فرع االحيام المجيرية (. -السيدة حورام فيصل حسب اهلل    ) مدرس 

 بمناسبة الترقية العممية 

 :تتقدم الكمية بالتهاني الح 

 فرع االحيام المجيرية (. -الدكتور مزاحم ياسين العطار    ) استاذ 

 المستشفى التعميمي البيطري (. -السيد  سعد احمد حسن          ) طبيب بيطري متدرب 

 عمرة مباركة ان شاء اه(بمناسبة ادائهم مناسك العمرة )

 تصدر عن                                                                 تصمٌم وتنفٌذ        
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