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أقزا في هذا انعدد

 

 2 حفمة تعارف طمبة السنة االولى 9 اجتماع المجة االمتحانية  -ترقيات 

 3 زيارة تفقدية  10 مناقشة رسائل الماجستير

 4 زيارة  السيدة عميد الكمية الى االقسام الداخمية 11 اخبار الطمبة المبتعثين-مشاركات عممية 

 5 مشاركة عممية -زيارة السيد معاون العميد لألقسام الداخمية 12 نشاطات عممية -دورة تدريبة 

 6 تقويم بحوث -حمقات دراسية  13 بحوث منشورة -تطبيق بيطري 

 7 تهنئة -كتاب شكر  14 جديد المكتبة

 8 دورات التعميم المستمر 15 زيارة عممية

 111انعدد 



 2الصفحة 

 حفم انزعبرف نطهجخ انسُخ االونى 

ٚػذد ِٓ اٌغبدح سؤعبء اٌفشٚع اٌؼ١ٍّخ ٚاٌغ١ذ ِؼبْٚ اٌؼ١ّذ ٌٍشإْٚ   ؽعشد اٌغ١ذح ػ١ّذ اٌى١ٍخ

اٌؼ١ٍّخ ٚاٌطٍجخ ٚسئ١ظ ٚؽذح االسشبد اٌزشثٛٞ ٚإٌفغٟ ؽفً اٌزؼبسف اٌزٞ البِٗ غٍجخ اٌغٕخ اٌذساع١خ 

ؽ١ش اثزذأ اٌؾفً ثب٠خ ِٓ اٌزوش اٌؾى١ُ اٌمب٘ب اؽذ غالة اٌغٕخ اٌذساع١خ االٌٚٝ  1االٌٚٝ فٟ لبػخ سلُ 

 ٚثؼذ٘ب اٌمذ اٌغ١ذح ػ١ّذ اٌى١ٍخ وٍّخ فٟ اٌؾفً ٚ٘زا ٔصٙب

 

 (ثسى هللا انزحًٍ انزحيى)
 أثٕبئٟ غٍجخ اٌغٕخ األٌٚٝ األػضاء

 اٌؾّذ هلل ٚاٌصالح ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا األ١ِٓ أثٟ اٌمبعُ ِؾّذ صً هللا ػ١ٍٗ ٚػٍٝ آٌٗ ٚصؾجٗ ٚعٍُ..

 اٌغالَ ػ١ٍىُ ٚسؽّخ هللا ٚثشوبرٗ..

٠غؼذٟٔ وض١شا أْ أرٛاعذ ث١ٕىُ ٚأذ رؾزفٍْٛ ػٍٝ اعبط اٌزؼبسف ث١ٕىُ اثٕبء ٚصِالء دٚسح دساع١خ ٚاؽذح ... 

ؽمب أٔٗ اِش ع١ًّ ٚاص١ً ألْ ٠زؼبسف اٌضِالء ف١ّب ث١ُٕٙ ػٍٝ اعبط اٌصذق ٚاألِبٔٗ ٚاٌط١جخ ٚاٌّشؤح 

ٚاٌشٙبِخ .. ٚ٘ٛ اٞ اٌزؼبسف ِبدػذ ٌٗ وبفخ اٌششائغ اٌغّب٠ٚخ ٚاٌزٞ أخش٘ب د٠ٕٕب األعالِٟ اٌؾ١ٕف .. فمذ لبي 

هللا عجؾبٔٗ ) ٚخٍمٕبوُ شؼٛثب ٚلجبئً ٌزؼبسفٛا أْ أوشِىُ ػٕذ هللا أرمبوُ (.. ٚلبي اٌشعٛي اٌىش٠ُ ) ِضً اٌّإ١ِٕٓ 

فٟ رٛادُ٘ ٚرشاؽُّٙ وّضً اٌغغذ أرا أشزىٝ ِٕٗ ػعٛ رذاػٝ ٌٗ عبئش اٌغغُ ثبٌغٙش ٚاٌؾّٝ (.. ٌزا أرّٕٝ ٌىُ 

 دٚاَ اٌّؾجخ ٚاألٌفخ غٛاي ع١ٕٓ دساعزىُ اٌمبدِخ ِٚب ثؼذ اٌزخشط أٔشبء هللا رؼبٌٝ..

أثٕبئٟ األػضاء .. الثذ ٌٟ ا٠عب أْ أروشوُ ٚأٔجٙىُ اٌٝ ظشٚسح اٌّٛاظجخ ػٍٝ اٌذٚاَ اٌشعّٟ ٚؽعٛس 

اٌّؾبظشاد ٚاٌّخزجشاد ٚاألعزفبدح ِٓ وً دل١مخ ٚصب١ٔخ فٟ األعزفبدح ِٓ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ .. ٚوزٌه ظشٚسح اٌزم١ذ 

ثأسرذاء اٌضٞ اٌّٛؽذ ٚؽغت اٌزؼ١ٍّبد اٌّشوض٠خ فعال ػٓ ظشٚسح أسرذاء اٌجبط اٌّخصص ٌطٍجخ و١ٍزٕب 

 ٚؽغت اٌّشاؽً اٌذساع١خ.. 

 ٚاخ١شا .. أؤوذ رٛع١ٙبرٟ ٌىُ ثعشٚسح اٌّؾبفظخ ػٍٝ ٔظبفخ اٌى١ٍخ ٚلبػبرٙب ِٚخزجشارٙب فأٔٙب ٍِه ٌىُ ..

 شىشا ٌىُ ػٍٝ أٌزضاِىُ .. ٚرفب١ٔىُ .. فٟ عج١ً خذِخ ػشالٕب اٌؼظ١ُ,,

 ٚوً ػبَ ٚأزُ ثبٌف خ١ش

ٚاٌغالَ ػ١ٍىُ ٚسؽّخ هللا ٚثشوبرٗ(( ٚرخًٍ اٌؾفً اٌمبء اٌمصبئذ اٌشؼش٠خ ٚخطبثبد ٔضش٠خ اٚػضد اٌغ١ذح ػ١ّذ 

 اٌى١ٍخ ػٍٝ ٔشش٘ب فٟ اٌّغٍخ اٌطالث١خ . 

111اٌؼذد         

 



 3الصفحة 

صاسد اٌغ١ذح ػ١ّذ اٌى١ٍخ االعزبر اٌذوزٛسح أزصبس سؽ١ُ اٌىٕبٟٔ ٠شافمهٙهب اٌغه١هذ ِهؼهبْٚ 

اٌؼ١ّذ ٌٍشإْٚ االداس٠خ اٌذوزٛس ظبفش ِؾّذ ػض٠ض اٌّغزشفٝ اٌزؼ١ٍّٟ اٌج١طشٞ ٌالغالع 

ػٍٝ ع١ش اٌزذس٠ظ فٟ ِبدح اٌزطج١ك اٌج١طشٞ ) اٌغش٠ش٠بد ( ٚاٌٛلٛف ػٍٝ اؽهزه١هبعهبد 

 اٌّغزشفٝ.

 سيبرح رفقديخ

111اٌؼذد        
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ثٕبء ػٍٝ رٛع١ٙبد اٌغ١ذ سئ١ظ عبِؼخ اٌّٛصً االعزبر اٌذوزٛس اثٟ عؼه١هذ اٌهذ٠هٖٛ عهٟ لهبِهذ اٌغه١هذح 

 –  3ػ١ّذ اٌى١ٍخ االعزبر اٌذوزٛسح أزصبس سؽ١ُ اٌىٕبٟٔ ثض٠بسح اٌٝ االلغبَ اٌذاخ١ٍخ ٌٍطبٌجبد ) االلغهبَ 

(  ٌالغالع ٚاالعزفغبس ػٓ اؽٛاي اٌطبٌجبد ٚا٠غبد اٌؾٍٛي ٌجؼط اٌهّهشهبوهً اٌهزهٟ رهٛاعهٙهٙهُ  16 – 4

ٚسافك اٌغ١ذح ػ١ّذ اٌى١ٍخ االعزبر اٌّغبػذ اٌذوزٛسح أزصبس ِٕصٛس ػعهٛح ٌهغهٕهخ االسشهبد اٌهزهشثهٛٞ 

 . ٚإٌفغٟ

 

 سيبرح انسيدح عًيد انكهيخ انى االقسبو انداخهيخ

111اٌؼذد      
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صاس اٌغ١ذ اٌذوزٛس اعبِخ اثشا١ُ٘ ػضاٚٞ ِؼبْٚ اٌؼ١ّذ ٌٍشإْٚ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌطٍجخ االلغبَ اٌذاخهٍه١هخ ٌهطهٍهجهخ 

اٌّؾبفظبد ٚاغٍغ ػٍٝ اؽٛاي اٌطالة  ٚاٌّشبوً اٌزٟ  رٛاعُٙٙ ٚسافك ِهؼهبْٚ اٌهؼهّه١هذ ِغهإٚي ٚؽهذح 

 االسشبد اٌزشثٛٞ ٚإٌفغٟ اٌذوزٛس صالػ ِٙذٞ ؽغٓ ٚاٌغ١ذ ١ِغش غبُٔ رْٔٛ. 

 

االعههزههبر   شههبسوههذ اٌغهه١ههذح ػههّهه١ههذ اٌههىههٍهه١ههخ

اٌذوزٛسح أزصبس سؽ١ُ اٌىٕبٟٔ فهٟ ٚسشهخ 

اٌؼًّ " اٌهّهغهبٚاح ٚرهىهبفهإ اٌهفهش  ثه١هٓ 

اٌهزوههٛس ٚاالٔههبس " اٌههزهٟ الههبِههزههٙههب ٚصاسح 

اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّهٟ ثهبٌهّهشهبسوهخ 

ِغ ِٕظّخ ا١ٌٛٔغىٛ فٟ فٕذق اٌشش١ذ ٌٍفزشح 

 ِٓ66 - 62 /11  /6113 . 
 

 سيبرح انسيد يعبوٌ انعًيد انى االقسبو انداخهيخ

 يشبركخ عهًيخ

 

111اٌؼذد      
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 انقى ثعض انزدريسيٍ وطالة اندراسبد انعهيب في انكهيخ حهقبد دراسيخ وكبالري :

 

فشع اٌفغٍغخ ٚاٌى١ّ١بء اٌؾ١بر١خ ٚاالد٠ٚخ( ؽٛي "ص٠بسرهٙهب  -)اعزبر ِغبػذ  اٌذوزٛسح فذٜٚ خبٌذ رٛف١ك -1

٠هَٛ االصهٕه١هٓ “  اٌٝ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ ظّٓ ثشٔبِظ رط٠ٛش اٌّالوبد اٌزذس٠غ١خ خهبسط اٌهؼهشاق

 .6113/16/63اٌّٛافك 

 

فشع اٌفغٍغخ ٚاٌى١ّ١بء اٌؾ١بر١خ ( ثؼٕٛاْ "ِشض اٌغهىهشٞ" ٠هَٛ  -)ِذسط  اٌغ١ذ ِطبع ػجذ اٌّطٍت -6

 .  6113/ 16/ 11اٌضالصبء اٌّٛافك  

 

فشع اٌفغٍغخ ٚاٌى١ّ١بء اٌهؾه١هبره١هخ ٚاالد٠ٚهخ( ثهؼهٕهٛاْ  -اٌذوزٛسح ثٕبْ خبٌذ ػجذاٌشؽّٓ )اعزبر ِغبػذ -3

٠َٛ اٌهضهالصهبء اٌهّهٛافهك “  اٌٍّٛصبد اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌؾ٠ٛ١خ اٌّزشعجخ فٟ اٌٍؾَٛ ٚربص١ش٘ب ػٍٝ صؾخ االٔغبْ” 

6113/16/11. 

 

فشع اٌفغٍغخ ٚاٌى١هّه١هبء اٌهؾه١هبره١هخ ٚاالد٠ٚهخ( ثهؼهٕهٛاْ  -اٌذوزٛسح ٠غشٜ اثشا١ُ٘ عؼ١ذ )اعزبر ِغبػذ -4

اٌزمذ٠ش اٌط١فٟ ٌؼذد ِٓ اال١ِٕبد اال١ٌفبر١خ فٟ اٌّؾٍٛي اٌّبئٟ ٚاٌزطج١ك ػهٍهٝ ثهؼهط اٌهّهغهزهؾهعهشاد ” 

 .٠6113/11/66َٛ اٌضالصبء اٌّٛافك “ اٌص١ذال١ٔخ

  

أٛاع اٌطف١ٍ١بد اٌذ٠ِٛخ فهٟ ” فشع االؽ١بء اٌّغٙش٠خ ( ثؼٕٛاْ  -اٌغ١ذح  ث١ذاء ٠ٛٔظ  )ِذسط ِغبػذ  -5

 .٠6113/11/65َٛ االص١ٕٓ اٌّٛافك “ اٌغبِٛط فٟ ١ٕٜٔٛ

  

دساعهخ ” فهشع االِهشاض ٚاِهشاض اٌهذٚاعهٓ( ثهؼهٕهٛاْ  -اٌغ١ذ ِؾّذ ػض٠ض ِؾّذ )غبٌت ِبعغز١ش -6

٠هَٛ اٌهضهالصهبء اٌهّهٛافهك “  ِشظ١خ ٚو١ّ١بئ١خ ٔغغ١خ ٢فبد اٌشئهخ فهٟ اٌهغهبِهٛط فهٟ ِهٕهطهمهخ اٌهّهٛصهً

6113/11/12. 

  

Research opinain animal 

veterinary science   ROAVS”                                

 حهقبد دراسيخ

111اٌؼذد      

 رقىيى ثحىس



 7الصفحة 

 

رٍمذ اٌغ١ذح ػ١ّذ اٌهىهٍه١هخ االعهزهبر 

اَزصبر رحيييى انيكيُيبَيي اٌذوزٛسح 

وزبة شىش ٚرمذ٠ش ِٓ اٌغ١هذ أ.َ.د 

اٌهّهغهزهشهبس  طعًخ ييطيييز حسيييٍ

اٌضمبفٟ اٌؼشالٟ فٟ ِٛعهىهٛ ؽهٛي 

وههزهه١ههت )اٌههؾهه١ههٛاْ فههٟ سؽههبة 

 اٌمشآْ (  .
 

رههمههذِههذ اٌغهه١ههذح ػههّهه١ههذ اٌههىههٍهه١ههخ االعههزههبر 

اَزصبر رحيى انيكيُيبَيي اٌذوزـــــــــــــــٛس ح 

عيجيد   فيبرصثبٌزٕٙئخ اٌٝ االعزبر اٌذوزــــهٛس 

ثّٕبعجخ رغّٕٗ ِٕصت ػ١ّذ وٍه١هخ  انًىجىد 

 اٌص١ذٌخ , اٌف ِجشٚن.

111اٌؼذد      

 شكز ورقديز

 رهُئخ
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  َفزع االحيبء انًجهزيخ وانطفييهيييبد الب

و١ٍخ اٌطت اٌهجه١هطهشٞ دٚسح رهذس٠هجه١هخ  -

 6113/    11/    61  -  11ٌههٍههفههزههشح ِههٓ 

انيًيسيجيجيبد انيطيفيييهيييخ نيحيبالد  ثؼٕٛاْ

ٚافهزهزهؾهذ اٌهذٚسح  االسهبل في انعجىل 

اٌغ١ذح ػ١ّهذ اٌهىهٍه١هخ االعهزهبر اٌهذوهزهٛسح 

ٚاٌم١ذ ثهبٌهذٚسح اَزصبر رحيى انكُبَي , 

ػذد ِٓ اٌّؾبظشاد اٌؼهٍهّه١هخ ِهٓ لهجهً 

رذس٠غٟ اٌفشع ٚفٟ خزبَ اٌذٚسح ٚصػهذ 

 اٌشٙبداد اٌزمذ٠ش٠خ ػٍٝ اٌّشبسو١ٓ. 

 

  االييزا  واييزا  انيدواجيٍ البَ فشع

/   16/    4  -  6دٚسح رذس٠ج١خ ٌٍفهزهشح ِهٓ 

اخيز انيًيسيزيجيداد فيي  ثهؼهٕهٛاْ 6113

ٚلهذ افهزهزهؾهذ انطت انعيدنيي انيجيييطيز  

اٌههذٚسح اٌغهه١ههذح ػههّهه١ههذ اٌههىههٍهه١ههخ االعههزههبر 

اٌذوزٛسح أزصبس سؽ١ُ اٌىٕبٟٔ , ٚاٌم١ذ 

ثبٌذٚسح ػذد ِٓ اٌّؾهبظهشاد اٌهؼهٍهّه١هخ 

ِٓ لجً رذس٠غٟ اٌفشع ٚفٟ خزبَ اٌهذٚسح 

ٚصػههذ اٌشههٙههبداد اٌههزههمههذ٠ههش٠ههخ ػههٍههٝ 

 اٌّشبسو١ٓ.
 

 

111اٌؼذد      

 دوراد انزعهيى انًسزًز
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 رزمذَ ػّبدح و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ ثبٌزٙبٟٔ ٚاٌزجش٠ىبد ٌٍغبدح اٌزذس٠غ١ٓ ثّٕبعجخ اٌزشل١خ 

    

  اخزصب  االِشاض اٌج١طش٠خ, ٚرٌه ٌزهشله١هزهٗ ٌهّهشرهجهخ   صًىئيم اوشعُب يىخُباٌذوزٛس /

 االعزبر٠خ .

  ػٍّهب   / ر١ٌٛذ ث١طشٞ ,ثّٕبعجخ رشل١زٗ اٌؼ١ٍّخ ٌّشرجخ اعزبر ِغبػذ,عد  طهعذ َعًبٌ اٌغ١ذ

أٗ لذ رُ رض١ّٓ عٙٛدٖ ِٓ لجً عبِؼخ اٌّٛصً ٌشٌّٛهٗ ثهمهشاس ٘ه١هئهخ اٌهشاٞ ؽهٛي اٌهٕهزهبط 

 اٌؼٍّٟ اٌغض٠ش ٌٍزشل١خ .

   ر١ٌٛذ ث١طشٞ , ثّٕبعجخ رشل١زٗ اٌؼ١ٍّخ ٌّشرجخ اعزبر ِغبػذ .عهي جدعبٌ عهي اٌغ١ذ / 

  رشش٠ؼ ث١طشٞ , ٌزشل١زٙب اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؾصٛي ػٍٝ ِشرجخ غبدح عجد انزحًٍ سهطبٌ اٌغ١ذح /

 ِذسط .

اَيزيصيبر رحيييى ػمذد اٌغ١ذح ػ١ّذ اٌى١ٍخ االعهزهبر اٌهذوهزهٛسح 

ٚثصفزٙب سئ١غهب   ٌهٍهغهٕهخ االِهزهؾهبٔه١هخ فهٟ اٌهىهٍه١هخ ,  انكُبَي

اعزّبػب   ِهغ اٌغه١هذ ِغهإٚي ٚاػعهبء اٌهٍهغهٕهخ االِهزهؾهبٔه١هخ 

ٌٍٛلٛف ػٍٝ اؽز١بعبد اٌٍغٕخ ٚاٌزٟٙء ٌالِزؾبٔبد اٌهٕهٙهبئه١هخ 

ٌٍصف االٚي ٚاٌزٞ رُ ف١ٙب ارجبع ٔظهبَ اٌهّهفهشداد اٌهذساعه١هخ 

 .ألٚي ِشح 

 

111اٌؼذد   

 رزقيبد

 اجزًبع انهجُخ االيزحبَيخ



 01الصفحة 

  

 

عشد ِٕبلشخ سعبٌخ غبٌت اٌّبعغز١ش ٔٛاف ٔٛس اٌذ٠ٓ ظب٘ش اخزصب  )اٌزٌٛه١هذ اٌهجه١هطهشٞ ( 

ٚاٌّٛعِٛخ )رأص١ش غش٠مخ ٚػذد ِهشاد اٌهغهّهغ ػهٍهٝ   ٠6113/11/61َٛ االسثؼبء اٌّصبدف 

رخف١ف ٚؽفع اٌغبئً إٌّٛٞ ٌٍّبػض (, ٚرأٌفذ ٌغٕخ إٌّبلشخ ِٓ اٌغبدح االعزبر اٌهذوهزهٛس ػهجهذ 

و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ / عبِؼخ االٔجبس ( سئ١غب  , ٚاالعزهبر اٌهذوهزهٛس   –)اعزبر   اٌغزبس فشط ِغ١ذ 

ٚاٌغه١هذ   و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ / عبِؼهخ اٌهّهٛصهً( ػعهٛا , -) اعزبر ِزّشط   ِؾّذ ثش١ش غٗ

و١ٍخ اٌطت اٌهجه١هطهشٞ / عهبِهؼهخ اٌهّهٛصهً( ػعهٛا  ,  ٚ   –)اعزبر ِغبػذ   ٔبظُ اؽّذ ؽغٓ 

و١ٍخ اٌطت اٌج١طهشٞ / عهبِهؼهخ اٌهّهٛصهً( ػعهٛا  -اٌذوزٛس ظبفش ِؾّذ ػض٠ض) أعزبر ِغبػذ 

 رمذ٠ش ٔٙبئٟ ع١ذ . ِٚششفب  ٚثؼذ ِٕبلشخ ِغزف١عخ لجٍذ اٌشعبٌخ ِٕٚؼ اٌطبٌت 

111اٌؼذد   

 مناقشة رسائل الماجستير 
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شبسن غبٌت اٌجؼضخ ٌٍذوزٛساٖ فٟ ثش٠طبٔه١هب 

اٌغ١ذ ػصبَ ثٕٙبْ ثش١ش / ر١ٌٛذ ثه١هطهشٞ, 

فٟ اٌّإرّش اٌؼٍّٟ اٌغٕٛٞ اٌضبٌش ٌغبِؼهخ 

 ش١ف١ٍذ ثبٌجؾش اٌّٛعَٛ .

Expression and localisation of 

TG F / B   s ma d  s i g n a l s  a n d 

ident i f ica t ion of  potent ia l 

inhibitors during early follicle 

development”         ٜٚاٌزٞ اعش 

 َٛ٠66  /11  /6113  . 

  رٍمٝ ِؼبْٚ اٌؼ١ّذ ٌٍشإْٚ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌطٍجخ اٌذوزٛس اعبِخ اثشا١ُ٘ ػضاٚٞ وزبة شىش ٚرمذ٠ش

 -  Microbial pathogenesis  reviewers2012ِٓ اٌّغٍخ اٌؼ١ٍّخ 

 .ٚرٌه ٌزم١ّٗ ػذح ثؾٛس ٌٙزٖ اٌّغٍخ        

  شبسن اٌذوزٛس سػذ ػجذاٌغٕٟ ثش١ش فٟ اٌّإرّش اٌذٌٟٚ االٚي ٌٍؼٍَٛ اٌضساػ١خ فٟ عبِؼخ

 .6113/  11/ 61-61اٌغ١ٍّب١ٔخ / و١ٍخ اٌضساػخ ٌٍفزشح ِــٓ 

  ٌٗشبسن اٌذوزٛس سػذ ػجذاٌغٕٟ ثش١ش فٟ ِٕبلشخ اغشٚؽخ دوزٛساٖ ٌٍطبٌت ِؾّذ ػجذاال

 و١ٍخ اٌزشث١خ /عبِؼخ اٌّٛصً .-اٌشىشعٟ 

 

111اٌؼذد   

 مشاركات عممية

 أخبار الطمبة المبتعثين

 تهنئة

 رهُئ عًبدح كهيخ انطت انجيطز  كال يٍ انسبدح :

 احًد سعد يحًد عهي. -1

 حسبو يحًد صجحي. -2

 ايفب ثطزص .  -3

 ثًُبسجخ حصىنهى عهى انهقت انعهًي يدرص يسبعد ... انف يجزوك.
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انسيد احًد َيىسد رُ ا٠فبد وال ِٓ 

 رىفيييو وانسيييد اصيييز َيجيييم طي 
ٌٍذٚسح اٌزذس٠جخ اٌزٟ البِزٙب ششوخ 

وٛعبس ٌٍضساػخ ٚاٌهذٚاعهٓ ٚرٌهه 

ٌههغههشض اٌههزههذس٠ههت  ػههٍههٝ عههٙههبص 

فههؾههص اٌغههّههَٛ اٌههفههطههش٠ههخ فههٟ 

فههٟ اسثهه١ههً   Charmاالػههالف 

 .211301202ثزبس٠خ 

لبِذ ػعٛ االسرجبغ ٌٍّىزجخ االفزشاظ١خ اٌغ١ذح عهٙهٝ ػهجهذ اٌهىهش٠هُ ثهاٌهمهبء ِهؾهبظهشح 

رؼش٠ف١خ ػٓ و١ف١خ اعزخذاَ اٌّىزجخ االفزشاظ١خ ٌٚالعزفبدح اٌؼ١ٍّخ ِٕٙب ٌهطهٍهجهخ اٌهّهشؽهٍهخ 

 اٌخبِغخ ٌى١ٍزٕب .

 دورة تدريبية

111اٌؼذد   

 نشاطات عممية
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ضمن مادة التطبيق البيطري تمم يما المممسمتمشمفمى المتمعممميممما ب كممميمة المطمب المبميمطمري يمحمص وعم ج المعمديمد ممن 
 وكما يأتا: 3102–تشرين الثانياالصابات المرضية لمختمف الحيوانات الحقمية لشهر 

حالة توزعت يا الخيول والمجمامموس واالبمقمار ( 071)التا تم يحصها وع جها الطب الباطني بمغت حاالت  -0
والعجول واالغنام والماعز والك ب والقطط وشممت االصابات بالجرب والنقص الغذائا وسمو  المهمضمم وممتم زممة 
الجسم الغريب والحمى الق عية والنفاخ وحموضة الكرش والتهاب المفاصل وذات الرئة وتعفن االظ ف والمتمهماب 

 االمعا  والمعدة والخمج بالطفيميات.
حمالمة تموزعمت يما (  01فرع الجراحة وعمم تناسل الحيوان )بمغت عدد الحاالت التا تم يحصها وع جها يا -2

الجاموس واالبقار واالغنام والماعز والقطط وشممت التمهماب المرحمم واالجمهماض ويمحمص المحمممل ويمحمص المحمممل 
باستخدام السونار والمناورات التوليدية واحتباس المشيمة وعممممميمات قميمصمريمة وعممممميمات يمتمج كمرش ويمتمق وعم ج 

 الجروح والكسور.
حالة توزعت يما (  23فرع االمراض وامراض الدواجـــــــــن )بمغت عدد الحاالت التا تم يحصها وع جها يا  -3

الدجاج والحمام وحالة ببغا  وشممت االصابة بمختمف االمراض منها النيوكاسل والتهاب االكياس الهوائية ونقص 
 الفيتامينات وسو  التغذية وامراض تنفسية مزمنة وخراج القدم ودا  الرشاشيات والجدري ويطريات جمدية .

 ٚوبٌزبٌٟ : ػشال١خ ٚػب١ٌّخلبَ ثؼط اٌزذس٠غ١ٓ ثٕشش ثؾٛصُٙ فٟ ِغالد 

 

ثؾش ثؼـــــــــٕٛاْ  نيش يحًىد انقطبٌ واندكزىر عجدانحهيى يىنىد واندكزىر يُيز ط  انجدراَي   اندكزىر -1

 ”laparoscopic nephrectomy in Iraqi cat  ” ٟانًجهخ انعزاقيخ نهعهىو انجيطزيخف . 

 

 Gastric defect reconstruction with colonic sub mucosal”نيش يحًىد انقطبٌ  اندكزىر -2

auto graft in dog”    فٟ ِغٍخROAVS  

111اٌؼذد   

 التطبيق البيطري

 بحوث منشورة
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 حصمت مكتبة الكمية عمى مجموعة من الكتب والمراجع العممية االتية:
المجالت العربية: -0

 

-   

1-Vet. Journal of Ankara University    Vol.60  No.4  2013

2- JAVMA                       Vol.243       No.5      2013 . 

3- JAVMA                       Vol.243      No. 7     2013. 

4- Dairy Digest        2013. 

5- All  About Feed  Vol.21  No.8    2013. 

6- World Poultry     Vol.29  No.9  2013. 

7- JAVAMA                      Vol.234     No.6    2013. 

 انكزت انعزثيخ: -ج

   

 رب١ٌف: أ.د. أزصبس سؽ١ُ اٌىٕبٟٔرقبَبد كيًيبء انُسيج     

    

111اٌؼذد   

 جديد المكتبة
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صاس د ِغّهٛػهخ ِهٓ غهالة ِهذسعهخ لهطهش اٌهٕهذٜ 

اال١ٍ٘خ  و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ ٚرعّٕذ اٌض٠بسح عهٌٛهخ 

فٟ فشع اٌزشش٠ؼ ٚفهشع االِهشاض ٚثه١هذ اٌهؾه١هٛاْ 

ٚوبفز١ش٠ب ٚؽذائك اٌى١ٍخ, سافمهٙهُ فهٟ ص٠هبسرهٙهُ ٘هزٖ 

اٌغ١ذ اؽّذ ٔٛصد رٛف١ك / ػعٛ اٌٍغٕخ االػال١ِخ فهٟ 

 و١ٍخ اٌطت اٌج١طشٞ.

111اٌؼذد   

 زيارة عممية


