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 عٍذ جبيعت انًٕصم

 

ثأعّٝ آ٠بد اٌزٙبٟٔ ٚاٌزجش٠ىبد اٌٝ اٌغ١ذ اَخصبس سدٍى انكُبًَ رزمذَ اٌغ١ذح ػ١ّذ اٌى١ٍخ االعزبر اٌذوزٛسح 

ٚاٌٝ اٌغبدح االفبظً اػعبء ِجٍظ اٌجبِؼخ آبً سعٍذ انذٌِٕ جً سئ١ظ جبِؼخ اٌّٛصً االعزبر اٌذوزٛس 

اٌّذزش١ِٓ ٚاٌضِالء اػعبء ا١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خ ٚاٌغبدح إٌّزغج١ٓ ِٓ ف١١ٕٓ ٚاداس١٠ٓ ٚاٌٝ اثٕبء غٍجخ جبِؼخ 

ِز١ّٕخ ٌجبِؼزٕب سُت  74اٌّٛصً ثّٕبعجخ رأع١ظ جبِؼخ اٌّٛصً اٌّصبدف االٚي ِٓ ١ٔغبْ ثؼذ ِشٚس 

 اٌّض٠ذ ِٓ  اٌزمذَ ٚاالصد٘بس ٚوً ػبَ ٚاٌج١ّغ ثأٌف خ١ش.

 

 

 

 

 

لبِذ اٌغ١ذح ػ١ّذ اٌى١ٍخ االعزبر اٌذوزٛسح أزصبس سد١ُ اٌىٕبٟٔ ٠شافمٙب اٌغ١ذ ِؼبْٚ اٌؼ١ّذ ٌٍشؤْٚ االداس٠خ 

ٚاٌّب١ٌخ اٌذوزٛس ظبفش ِذّذ ػض٠ض ثض٠بسح ٌجٕبح اٌى١ٍخ فٟ اٌّؼشض اٌغٕٛٞ االٚي ٌٍجبِؼخ ٌالغالع ػٍٝ 

 اٌزذع١شاد إٌٙبئ١خ ٌٍّؼشٚظبد ٚاثذد رٛج١ٙبرٙب ٌٍّششف١ٓ ػٍٝ اٌجٕبح. 

 

 صٌبسة حفقذٌت
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 جٕنت حفقذٌت 

 

ظّٓ اٌّزبثؼخ اٌذٚس٠خ لبِذ اٌغ١ذح ػ١ّذ اٌى١ٍخ االعزبر اٌذوزٛسح أزصبس سد١ُ اٌىٕبٟٔ ٠شافمٙب االعزبر اٌذوزٛس 

ٌزفمذ ع١ش اٌزذس٠غبد  ِٚذٜ ِزبثؼخ اٌطٍجخ  ٚاالٌزضاَ ثبٌضٞ  ظبفش ِذّذ ػض٠ض ثض٠بسح رفمذ٠خ اٌٝ اٌمبػبد اٌذساع١خ 

اٌّٛدذ ٚدعٛس اٌّذبظشاد فعال ػٓ  ص٠بسح ث١ذ اٌذ١ٛاْ ٌالغالع ػٍٝ اخش اٌّغزجذاد ٚاالٔجبصاد فٟ اٌؼًّ 

 ٚاٌجٕبء .

 افخخبح شعبت انذٕكًت االنكخشٍَٔت 

افززذذ اٌغ١ذح ػ١ّذ و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ / جبِؼخ اٌّٛصً شؼجخ اٌذٛوّخ اإلٌىزش١ٔٚخ ٚاٌجطبلخ اٌزو١خ ٚرٌه ٠َٛ 

ٟٚ٘ شؼجخ رٙزُ ثبٌزٛص١ك األٌىزشٟٚٔ ٌىً اٌٛصبئك ٚاٌّزّغىبد اٌشع١ّخ ٌٍى١ٍخ ٚثبٌزبٌٟ فٟٙ  4302/  0/  03األدذ 

ر١ٙئخ ٌّفَٙٛ اٌذٛوّخ األٌىزش١ٔٚخ ٚاٌجطبلخ اٌزو١خ ألعزخذاِٙب ِغزمجال فٟ اعزالَ اٌشٚارت اٌشٙش٠خ , ٚوزٌه لبِذ 

اٌغ١ذح اٌؼ١ّذ ثض٠بسح ٌجؼط اٌشؼت االداس٠خ ٌّزبثؼخ ع١ش اٌؼًّ ٚاٌٛلٛف ػٍٝ اخش اٌّغزجذاد فٟ اٌؼًّ االداسٞ. 
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 جبيعت انًٕصم فً انًشحبت االٔنى

ٌّٕبعجخ دصٛي جبِؼزٕب اٌّجبسوخ جبِؼخ اٌّٛصً ػٍٝ اٌّشرجخ األٌٚىٝ 

ظّٓ اٌزغٍغالد اٌؼب١ٌّخ ٌٍجبِؼبد اٌؼىشالى١ىخ دغىت ِىمى١ىبط اٌىّىٛلىغ 

ٚثٙزٖ إٌّبعجخ رزمذَ ػّبدح وىٍى١ىخ اٌىطىت   www.4ic.orgاالٌىزشٟٚٔ 

اٌج١طشٞ ثبدش اٌزٙبٟٔ ٚاٌزجش٠ىبد ثٙزا االٔجبص اٌؼٍّٟ اٌىجى١ىش ٌىشئى١ىظ 

جبِؼخ اٌّٛصً االعزبر اٌذوزٛس اثٟ عؼ١ذ اٌذ٠ٖٛ جٟ ٌٚىبفخ اٌزذس٠غ١ٓ 

ٚإٌّزغج١ٓ ٚاٌف١١ٕٓ دفع هللا جبِؼزٕب اٌذج١جخ ِٓ وً عٛء, ِٚٓ ٔىجىبح 

 اٌٝ ٔجبح أشبءهلل. 

 

 صٌبسة عهًٍت

البَ فشع اٌصذخ اٌؼبِخ اٌج١طش٠خ ص٠بسح ػ١ٍّخ ٌطٍجخ اٌّشدٍخ اٌخبِغخ اٌٝ ِؼًّ اٌجبْ اٌّٛصً ٚسافمُٙ  وىً ِىٓ 

أ.د. ػم١ً ِذّذ شش٠ف ٚ أ.َ.د. ػجذ اٌٛادذ ادّذ دغٓ ٚ أ.َ.د ِٕزٙٝ غبصٞ دغٓ ٚاٌغ١ذح سٔب ػٟٛٔ فشط , ٚرُ 

 خالي اٌض٠بسح اٌزؼشف ػٍٝ ِشافك اٌّؼًّ ِٚشادً االٔزبط ٚرص١ٕغ االٌجبْ.
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 ععٕ ٍْئت حذشٌش يجهت 

 / فشع اٌفغٍجخ ٚاٌى١ّ١بء اٌذ١بر١خ ػعٛ ١٘ئخ رذش٠ش ِجٍخَشأث غبنب يصطفى رُ اخز١بس أ.َ.د. 

International  journal of veterinary science and animal husbandry. 

 

 صٌبسة عهًٍت انى كهٍت انطب انبٍطشي

صاسد ِزٛعطخ خٌٛخ ثٕذ االصٚس ٌٍجٕبد و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ ٚاٌزمٓ ِغ اٌغ١ذح ػ١ّذ اٌى١ٍخ االعزبر اٌذوزٛسح 

ٚاغٍؼٓ اٌطبٌجبد ػٍٝ وبفخ الغبَ اٌى١ٍخ ٚاٌّخزجشاد   أزصبس سد١ُ اٌىٕبٟٔ ٚاثذْ عؼبدرٙٓ ثٙزٖ اٌض٠بسح

 ٚاٌزؼشف ػٍٝ وبفخ اٌذ١ٛأبد ِٕٙب اٌّذٕطخ فٟ لغُ اٌزشش٠خ ٚسافمزُٙ ثبٌض٠بسح ٌجٕخ االػالَ  فٟ و١ٍزٕب.
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 مشاركة عممية

فٟ اػّبي اٌذٍمخ إٌمبشى١ىخ ٌىّىٛظىٛع رىفىؼى١ىً اَخصبس سدٍى انكُبًَ شبسوذ اٌغ١ذح ػ١ّذ اٌى١ٍخ االعزبر اٌذوزٛسح 

فٟ اٌؼشاق ٚرذذ شؼبس )) اٌجبِؼخ إٌّزجخ إصشاء دائُ ٌٍّجىزىّىغ   االعزضّبس فٟ و١ٍبد اٌضساػخ ٚ اٌطت اٌج١طشٞ

فٟ ِمش دائشح اٌجذش ٚاٌىزىطى٠ٛىش / ٚصاسح اٌىزىؼىٍى١ىُ اٌىؼىبٌىٟ  4302/   2/  8ٚاٌذٌٚخ (( ٚاٌزٟ ػمذد ٠َٛ اٌضالصبء 

 ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ ٠ٚزوش ثبْ ػذداً ِٓ اٌغبدح اٌّغؤ١ٌٚٓ لذ عبّ٘ٛا فٟ ٘زٖ اٌذٍمخ وً ِٓ :

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ -

 ٚصاسح اٌضساػخ -

 ٚصاسح اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٍٕٛج١ب -

اٌغبدح ػّذاء و١ٍبد اٌضساػخ ٚاٌطت اٌج١طىشٞ ٌىؼىذد ِىٓ جىبِىؼىبد  -

 اٌؼشاق

 زيارة الى القاعات الدراسية

اَتختصتبس سدتٍتى ظّٓ اٌّزبثؼخ اٌذٚس٠خ ٚاٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ ٌٍى١ٍخ صاسد اٌغ١ذح ػ١ّذ اٌى١ٍخ االعىزىبر اٌىذوىزىٛسح 

ِخزجش االد٠ٚخ ٌالغالع ػٍٝ ع١ش االِزذبْ اٌؼٍّٟ ٌطالة اٌّشدٍخ اٌضبٌضىخ ٌىّىبدح االد٠ٚىخ, وىّىب صاسد  انكُبًَ

 اٌمبػبد اٌذساع١خ ٌٍّشدٍخ االٌٚٝ ٌالغالع ػٍٝ ادٛاي اٌطٍجخ .
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انخشخٍص ثؼٕٛاْ  42/0/4302-42و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ دٚسح رٕش١ط١خ ٌٍفزشح ِٓ -انطب انببغًُ ٔانٕقبئً البَ فشع 

ٚافززذذ اٌذٚسح اٌغ١ذح ػ١ّذ اٌى١ٍخ االعزبر اٌذوزٛس أزصبس سد١ُ انخفشٌقً نبعط االيشاض انشبئعت فً االبقبس  

 اٌىٕبٟٔ , ٚاٌم١ذ ثبٌذٚسح ػذد ِٓ اٌّذبظشاد اٌؼ١ٍّخ ٚفٟ خزبَ اٌذٚسح ٚصػذ اٌشٙبداد اٌزمذ٠ش٠خ ػٍٝ  اٌّشبسو١ٓ.

 

 دورات التعميم المستمر

)ِؼبْٚ اٌؼ١ّذ ٌٍشؤْٚ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌطٍجخ( ثذٛس ػ١ٍّخ ِٕشٛسح اسبيت ابشاٍْى عضأي ل١ُ األعزبر اٌذوزٛس  

  -فٟ اٌّجالد اٌؼب١ٌّخ اٌزب١ٌخ :

 

– Journal of  Animal Science  

 

 

)ِؼبْٚ ػ١ّذ ٌٍشؤْٚ االداس٠خ ٚاٌّب١ٌخ ( ثذٛس ػ١ٍّخ ظبفش يذًذ عضٌض ل١ُ االعزبر اٌّغبػذ اٌذوزٛس 

  -ِٕشٛسح فٟ اٌّجالد اٌؼب١ٌّخ اٌزب١ٌخ :

- Open Veterinary Journal 

- Journal of Physiobiochemical Metabolism 

 

  

 

    

 

  

 تقويم بحوث
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 حمقات دراسية 

 اٌمٝ ثؼط غالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚ رذس٠غٟ اٌى١ٍخ دٍمبد دساع١خ ٚوبالرٟ:

 

 EM) فشع اٌصذخ اٌؼبِخ اٌج١طش٠خ( ثؼٕٛاْ )رأص١ش اظبفخ االد١بء اٌّجٙش٠خ اٌفؼبٌخ ظٍبء يذًذ غبْش اٌذوزٛس  -0

ػٍٝ ِغزٜٛ االجغبَ اٌّعبدح ٌف١شٚط ِشض ا١ٌٕٛوبعً ِٚغزٜٛ اٌّؼبدْ فٟ افشار فشٚط اٌٍذُ ( ٠َٛ اٌغجذ 

 .44/0/4302اٌّٛافك 

) فشع اٌزشش٠خ( ثؼٕٛاْ )دساعخ ِمبسٔخ ٌٍزج٠ٛف اٌطجٍٟ فٟ اثمبس ٚاٌجبِٛط(  سًٍت عٍسى جعفش اٌذوزٛسح  -4

ٚدٍمخ دساع١خ اخشٜ ثؼٕٛاْ )دساعخ ِٛسفٌٛٛج١خ ٌؼظُ اٌغبق فٟ اٌذ٠ه اٌشِٟٚ ٚاٌؼشالٟ ( ٠َٛ االدذ  اٌّٛافك 

40/0/4302. 

)فشع اٌزشش٠خ( ثؼٕٛاْ )ِشب٘ذاد ػ١ب١ٔخ ٚشؼبػ١خ ٌى١ظ اٌصفشاء بسًت سبنى سعذهللا غبٌجخ اٌّبجغز١ش  -0

  40/0/4302.2ٚاٌجٙبص اٌمٕٛٞ اٌصفشاٚٞ فٟ اٌجػ ٚاٌٛص اٌّذٍٟ ( ٠َٛ االدذ اٌّصبدف 

) فشع االد١بء اٌّجٙش٠خ( ثؼٕٛاْ )ػضي اٌجشاص١ُ اٌٙٛائ١خ ِٓ ثشاص اٌجّبي ٚفذص ٍْفبء دسٍٍ  اٌغ١ذح  -2

 .40/0/4302اٌذغبع١خ ٌٍّعبداد اٌذ١بر١خ ( ٠َٛ االدذ اٌّٛافك 

 Listeria)فشع االد١بء اٌّجٙش٠خ ( ثؼٕٛاْ )دساعخ رشخ١ص١خ جض٠ئ١خ ٌجشاص١ُ سًٍت ٌبسٍٍ اٌغ١ذح  -2

monocytogens   40/0/4302ِٓ ٌذَٛ ٚدِبؽ االغٕبَ فٟ ِذ٠ٕخ اٌّٛصً( ٠َٛ االدذ اٌّٛافك. 

)فشع االد١بء اٌّجٙش٠خ( ثؼٕٛاْ )ػضي ٚرشخ١ص اٌّب٠ىٛثالصِب ِٓ دبالد صْشاء يصطفى غبٌجخ اٌّبجغز١ش  -6

 .00/0/4302راد اٌشئخ فٟ دّالْ اٌزغ١ّٓ( ٠َٛ االص١ٕٓ

)فشع اٌفغٍجخ ٚاٌى١ّ١بء اٌذ١بر١خ ٚاالد٠ٚخ( ثؼٕٛاْ )ربص١ش االجٙبد ػٍٝ ِغزٜٛ ٘شِْٛ ٍْبو َزٌش يخً اٌغ١ذح -2

 .4/2/4302اٌٍجز١ٓ ٚػاللزٗ ثبٌجٍٛؽ اٌجٕغٟ فٟ روٛس ٚأبس اٌجشراْ( ٠َٛ االسثؼبء اٌّٛافك 

)فشع اٌفغٍجخ ٚاٌى١ّ١بء اٌذ١بر١خ ٚاالد٠ٚخ( ثؼٕٛاْ )اٌّٛششاد اٌذ٠ٛ١خ ٌبسش إَس يذًذ  غبٌت اٌّبجغز١ش -8

 .6/2/4302ٌٍزغُّ ثبال١ِزشاص فٟ افشار اٌذجبط  ( ٠َٛ االدذ اٌّٛافك 

 Histologica lesions of)فشع االِشاض ٚاِشاض اٌذٚاجٓ ( ثؼٕٛاْ )ُْبء خهٍم اسًبعٍم  اٌذوزٛسح  -9

slaughtered calves kidneys in mosul slaughter house  2/2/4302( ٠َٛ االص١ٕٓ اٌّٛافك. 

)فشع االِشاض ٚاِشاض اٌذٚاجٓ ( ثؼٕٛاْ ) اٌزغ١شاد اٌّشظ١خ ٌىٍٝ اصٍم يذًذ يذًذ صبنخ  اٌغ١ذح  -03

 .2/2/4302اٌعبْ فٟ ِٕطمخ اٌّٛصً( ٠َٛ االص١ٕٓ اٌّٛافك 

( ٠َٛ االسثؼبء Gene cloning and expression)فشع االد١بء اٌّجٙش٠خ( ثؼٕٛاْ )ادسبٌ يٍُش  اٌذوزٛس   -00

 .9/2/4302اٌّٛافك  

)فشع اٌزشش٠خ( ثؼٕٛاْ )دساعخ ّٔٛ ٚرطٛس ػظبَ اٌمبئّخ اٌخٍف١خ فٟ عهً ادًذ دسٍ اٌّبجغز١ش  غبٌت -04

 .4302 /03/2االسٔت اٌّذٍٟ ػٕذ االعجٛع االخ١ش ِٓ اٌذًّ ٚدزٝ اٌجٍٛؽ ( ٠َٛ اٌخ١ّظ اٌّٛافك  



 9الصفحة 

    114العدد   
 
 

     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ضمن مادة التطبٌق البٌطري تم فً المستشفى التعلٌمً / كلٌة الطب البٌطري فحص وعالج العدٌد من 
 وكما ٌأتً: 1024– نيساناالصابات المرضٌة لمختلف الحٌوانات الحقلٌة لشهر 

 
حالة توزعت فً الخٌول والجاموس ( 56)التً تم فحصها وعالجها الطب الباطني بلغت حاالت  -2

واالبقار والعجول واالغنام والماعز وشملت االصابات الجرب والنقص الغذائً وسوء الهضم ومتالزمة 
الجسم الغرٌب والحمى القالعٌة والنفاخ وحموضة الكرش والتهاب المفاصل وذات الرئة وتعفن 

 االظالف والتهاب االمعاء والمعدة والخمج بالطفٌلٌات .
حالة ( 40فرع الجراحة وعلم تناسل الحيوان )بلغت عدد الحاالت التً تم فحصها وعالجها فً -2

توزعت فً الجاموس واالبقار واالغنام والماعز والقطط وشملت التهاب الرحم واالجهاض وفحص 
الحمل وفحص الحمل باستخدام السونار والمناورات التولٌدٌة واحتباس المشٌمة وعملٌات قٌصرٌة 

 وعملٌات فتح كرش وعالج الجروح والكسور.
( 040)  فرع االمراض وامراض الدواجـــــــــن بلغت عدد الحاالت التً تم فحصها وعالجها فً  -3

حالة توزعت فً الدجاج والحمام والدٌك الرومً والكناري ودجاح هندي وطٌور الحب وشملت االصابة 
بمختلف االمراض منها النٌوكاسل والتهاب االكٌاس الهوائٌة ونقص الفٌتامٌنات وسوء التغذٌة وامراض 

 تنفسٌة مزمنة والتهاب امعاء وطفٌلٌا خارجٌة والتهاب االٌشٌرٌشٌا القولونٌة.

 انًببساة انُٓبئٍت نكشة انقذو 

 

ٚػٍٝ ٍِؼت و١ٍخ اٌص١ذٌخ , اٌّجبساح إٌٙبئ١خ ٌىشح اٌمذَ ظّٓ  4302/  2/  03اجش٠ذ ٠َٛ  اٌخ١ّظ 
ثطٌٛخ اٌّشادً اٌغ٠ٕٛخ ٌى١ٍزٕب ث١ٓ فش٠ك اٌّشدٍخ االٌٚٝ ٚاٌّشدٍخ اٌضب١ٔخ ٚلذ دعش اٌغ١ذ ِؼبْٚ 

اٌؼ١ّذ ٌٍشؤْٚ االداس٠خ اٌذوزٛس ظبفش ِذّذ ػض٠ض جبٔت ِٓ رٍه اٌّجبساح ٚأزٙذ  اٌّجبساح ثفٛص 

 ,اٌف ِجشٚن. 0 - 2فش٠ك اٌّشدٍخ االٌٚٝ 
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 حصلت مكتبة الكلٌة على مجموعة من الكتب والمراجع العلمٌة االتٌة:  
 
 المجالت العربية: -2
  
 2113                 1العدد            1مجلة تمرٌض الموصل                   المجلد / -1
 2113                2د العد           39المجلد/                      مجلة طب الموصل  -2

 
 

 جديد المكتبة

 ترقيات

\ فشع اٌىجىشادىخ ٚػىٍىُ فؤاد يؤٌذ يذًذ رزمذَ ػّبدح و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ ثبٌزٙبٟٔ ٚاٌزجش٠ىبد ٌٍغ١ذ 

 اٌف ِجشٚن.اسخبر يسبعذ رٕبعً اٌذ١ٛاْ ٚرٌه ثّٕبعجخ رشل١زٗ اٌٝ ِشرجخ 
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 حصذس عٍ                                                                 حصًٍى ٔحُفٍز        

 عًبدة كهٍت انطب انبٍطشي/                                                 نجُت انعالقبث ٔاالعالو

 جبيعت انًٕصم                                                                فً انكهٍت     

 

 االششاف                                                      انسٍذة بشاء دسٌذ انٕحبس         سئٍسب           

 أ.د. اَخصبس سدٍى انكُبًَ                                           انسٍذة سَب عًَٕ  فشج          ععٕا  

 أ.د. اسبيت ابشاٍْى عضأي                                         انسٍذ خعش ادًذ يذًٕد       ععٕا  

 أ.و.د. ظبفش يذًذ عضٌض                                             انسٍذ أدًذ َٕصد حٕفٍق         ععٕا     

 انسٍذ  يذًذ ثبيش شٍج         ععٕا                                                                            

 انسٍذ عهً قبدس خعش           ععٕا                                                                          

                                                                           

 

  حٓبًَ 

رزمذَ ػّبدح و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ ثبٌزٙبٟٔ ٚاٌزجش٠ىبد ٌىً ِٓ  

فشع االد١بء اٌّجٙش٠خ انذكخٕس يضادى ٌبسٍٍ انعطبس/ االعزبر٠ٓ 

فشع اٌجشادخ ٚػٍُ رٕبعً اٌذ١ٛاْ  ٔانذكخٕسيٍُش سبنى غّ/ 

ٌّٕبعجخ ػٛدرّٙب ثؼذ اداء ِٕبعه اٌؼّشح ساج١ٓ ِٓ هللا ػض 

, دجب ِجشٚس ٚرٔجب ِغفٛس. ٚجً رمجً اٌطبػبد  

 

 

و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ ثأدش اٌزٙبٟٔ ٚاٌزجش٠ىبد   رزمذَ ػّبدح

سئ١ظ فشع  كًبل انذٌٍ يٓهٓم انسعذثؼٛدح االعزبر اٌذوزٛس 

اٌطت اٌجبغٕٟ ٚاٌٛلبئٟ ثؼذ شفبئٗ ِٓ اٌٛػىخ اٌصذ١خ ٚػٛدرٗ 

 اٌٝ اٌى١ٍخ ِز١ّٕٓ ٌٗ دٚاَ اٌصذخ ٚاٌؼبف١خ.


