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 لقاء العميد بالطمبة الجدد

سارد اٌظيي١ييمح  ييّيي١ييم اٌييىييٍيي١ييخ ا طييزييب  

اٌموزٛرح أزظبر رد١ُ اٌىيٕيبٔيٟ ٠يزا يميٙيب 

اٌظي١ييم ِيياييبْٚ اٌياييّيي١ييم اٌييايٍييّييٟ ا طييزييب  

ؽيٍيجيخ  اٌموزٛر اطيبِيخ اثيزا٘ي١يُ  يشاٚٞ 

اٌظٕخ ا ٌٚٝ  ٟ اٌمب بد اٌيمراطي١يخ  ٚي 

ِذبػزاد ٌٙيُ ٚاٚ يشد اٌظي١يمح  يّي١يم 

اٌييىييٍيي١ييخ اٌييٝ اٌييمييٍييجييخ ثييب ٌييزييشاَ ثييبٌييمٚاَ 

ٚاٌّثبثزح  ١ٍٗ ٚرّٕذ ٌيٙيُ طيٕيخ يراطي١يخ 

 .  طا١مح
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 لقاء وحدة االرشاد التربوي والنفسي مع طمبة المراحل كافة

ثذؼٛر اٌظ١مح  ١ّم و١ٍخ اٌمت اٌج١ميزٞ ا طيزيب  

لبِذ ٌجٕخ ا رشيبي انخصار رحُم الكنانٍ اٌموزٛرح 

اٌززثٛٞ ٚإٌفيظيٟ  يٟ ويٍي١يزيٕيب ٚثيزايبطيخ ا طيزيب  

ثاًّ ٌمبءاد ِع ؽٍيجيخ صالح مهدٌ حسن اٌموزٛر 

اٌّزادً وب خ ٚ ٌه ٌغزع ريايز٠يفيٙيُ  يٍيٝ ِيٙيبَ 

ٚدمح اإلرشبي اٌززثٛٞ ٚاٌيٕيفيظيٟ ٚريٛني١يٙيُ ٔيذيٛ 

ا ٌزشاَ ثبٌٕظب خ اٌابِخ ٚاٌيّيذيب يظيخ  يٍيٝ ديماايك 

اٌى١ٍخ, ٚاطزاماي ٘ذٖ اٌٛدمح ٌذً ِشبوٍُٙ ٚاٌزغٍيت 

 ١ٍٙيب,  ؼيع  يٓ ا ٘يزيّيبَ ثيبإلرشيبي اٌيزيزثيٛٞ 

ٚإٌفظٟ ٌذبنزٗ اٌّبطخ  يٟ اٌيٛليذ اٌيذيبػيز ٌيّيب 

٠زازع ٌٗ اٌمبٌت ِٓ ِؤثزاد ِيتيزيٍيفيخ ٚ يميزح 

اٍِزٙب اٌذ١بح اٌاظز٠خ اٌذم٠ثخ ِّب ٠ظزٛنت ٚليٛ  

اٌّؤطظبد اٌا١ٍّخ اٌزا١ّ١ٍخ ثٛلفخ ارشبي٠خ رابٚٔي١يخ 

ِع اطزح اٌمبٌت , ٚدثُٙ  يٍيٝ اْ ٠يىيٛٔيٛا ثيميمر 

اٌّظؤ١ٌٚخ اٌزٟ ٠ؼاٙب اٌجٍم  ١ُٙ وُٛٔٙ ثيٕيبح اٌيغيم, 

ِع ثاغ اٌّعدظبد  ٍٝ رظز بد غ١ز ِيميجيٌٛيخ 

 ٟ ؽٍجخ و١ٍخ اٌمت اٌج١مزٞ / نيبِيايخ اٌيّيٛطيً 

ٚ ٟ ٔٙب٠خ ٘ذٖ اٌٍمبءاد رُ ا ز١بر ِّثً ٌىً ِزدٍخ 

 ِٓ لجً اٌمٍجخ.
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 جولة تعريفية لمطمبة الجدد في رحاب الكمية

لبِذ ٌجٕخ اطزيميجيبي اٌيميٍيجيخ اٌيجيمي 

ثزابطخ اٌموزٛرح ثيزاء ير٠يم اٌيٛريبر 

ِظؤٌٚخ ٚدمح اٌاعلبد ٚا  عَ  ٟ 

و١ٍخ اٌمت اٌج١مزٞ ثجٌٛيخ ٌيٍيميٍيجيخ 

اٌجمي ) اٌظٕخ اٌمراط١خ ا ٌٚٝ ٌٍيايبَ 

(  ييٟ  3102  -  3102اٌييمراطييٟ 

ن١ّيع ِيزا يك اٌيىيٍي١يخ ِيٓ اٌيفيزٚ  

اٌا١ٍّخ ٚث١ذ اٌذ١ٛأبد  ؼيع  يٓ 

اٌّظزشفٝ اٌزا١ٍّٟ ٚ ٌه  ؽع يٙيُ 

 ٍٝ ث١زُٙ اٌجم٠م ِزّٕي١يٓ ٌيٙيُ يٚاَ 

 اٌّٛ م١خ ٚإٌجبح.

 زيارة تفقدية

٠زا مٙب اٌظ١م ِيايبْٚ اٌيايّي١يم ا يارٞ اٌيمويزيٛر  انخصار رحُم الكنانٍسارد اٌظ١مح  ١ّم اٌى١ٍخ ا طزب  اٌموزٛرح 

ِتزجز اٌجزادخ اٌاٍّٟ ٚطبٌخ اٌا١ٍّبد ٌعؽع   ٍٝ اٌزٕظ١ُ اٌجم٠م ٌٍّتزجز ٚاٌذٞ ٚػع ِيٓ ظافز محمد عشَش 

ِزادً رذؼ١ز اٌذ١ٛاْ اٌّتزٍفخ إلنزاء اٌا١ٍّخ اٌجزادي١يخ  ٚاٌزٟ شٍّذ  منُز سالم البدرانٍلجً ا طزب  اٌموزٛر 

ِٓ رتم٠ز ٚدزٝ غز خ إٌمب٘خ ثام انزاء اٌا١ٍّخ . ٚاثمد اٌظ١مح  ١ّم اٌى١ٍخ طزٚر٘ب ثٙذا اٌزٕظ١ُ ٚاٚ يشد اٌيٝ 

ٚدمح اٌاعلبد ٚا  عَ  ٟ اٌى١ٍخ ثزظج١ً رٍه اٌّزادً  م٠ٛ٠بً ٚ ٛرٛغزا ١بً ٌغزع  زػٙب  ٍيٝ ؽيٍيجيخ اٌيىيٍي١يخ 

 . ن١ّابً 
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 حمقات دراسية

 اٌمٝ ثاغ اٌزمر٠ظ١ٓ  ٟ اٌى١ٍخ دٍمبد يراط١خ ٚوب رٟ:

 

 ز  اٌمت اٌجبؽٕٟ ٚاٌٛلباٟ( ثإٛاْ "يراطخ رشت١ظ١خ ٌٍمف١ٍٟ        -)ِمرص اٌموزٛرح ا٠ّبْ يدبَ ٘بيٞ -0

Cryptosporidium spp.   ٚGiardia  "ًاٌىعة ٚاٌممؾ اٌظباجخ  ٟ ِم٠ٕخ اٌّٛط ٟ  

 

٠َٛ ا دم اٌّٛا ك “   ٟ اٌجبِٛص  ٟ اٌّٛطً/ اٌازاق Buxtonella sulcataيراطخ رشت١ظ١خ ٌمف١ٍٟ ”

3102/00/2. 

 

 RNA interference ز  اٌفظٍجخ ٚاٌى١ّ١بء اٌذ١بر١خ ( ثإٛاْ " -)اطزب  ِظب م اٌموزٛر ٔشبد غبٌت ِظمفٝ -3

and gene expression  3102/ 00/ 6" ٠َٛ ا رثابء اٌّٛا ك. 

 

 

 

 

 

 Trypanosomosis in Ruminants of” ثيجيذيع ثيايٕيٛاْ باسمت عبد الفخاح محمدد  شبروذ ا طزب  اٌموزٛرح 

Mosul    ”   ٚلباع اٌّؤرّز اٌايٍيّيٟ اٌيايبٌيّيٟ ٌيّيٕيظيّيخ ٟ OIE    (Annual Meeting of the Non Tsetse 

Transmitted Animal Trypanosomoses (NTTAT) group ) 

 .3102/  5/  36إٌّامم  ٟ ثبر٠ض  ٟ 

 

 مشاركة عممية

 تقويم بحوث

 Research Opinion in animal & Veterinary Sciences ( ROAVS ). 
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 كتب شكر

اطمرد و١ٍخ اٌمت اٌج١مزٞ وز١ت نم٠م ثإيٛاْ )اٌيذي١يٛاْ  يٟ 

ردبة اٌمزآْ( ٚ٘ٛ ِٓ ِٕشٛراد و١ٍخ اٌمت اٌج١مزٞ / نبِيايخ 

ٚ٘يٛ  3102اٌّٛطً ٌّٕبطجخ اٌي١يَٛ اٌيايبٌيّيٟ ٌيٍيذي١يٛاْ ٌظيٕيخ 

اندخدصدار رحدُدم الدكدنداندٍ  ثأشزا   بَ ِٓ لجً ا طزب  اٌموزٛرح 

٠ٚظزازع  ١ٗ  وز اٌذ١ٛاْ  ٟ اٌمزاْ اٌيىيز٠يُ ٌيزيىي٠ٛيٓ ٔيظيزح 

 ش١ٌّٛخ  ٕم اٌمبرئ اٌىز٠ُ  ٍٝ ا١ّ٘خ اٌذ١ٛاْ  ٟ اٌذ١بح اٌابِخ
 

 اصدار كتيب جديد

وزبة شىز ِٓ اٌّىزجخ اٌّزوش٠خ ٌجبِاخ اٌيّيٛطيً انخصار رحُم الكنانٍ  رٍمذ ا طزب  اٌموزٛرح 

رمبٔبد و١ّ١بء إٌظي  ٚريميبٔيبد  يٟ  يٍيُ ا ِيزاع ” ٚ ٌه  ٓ ا٘مااٙب ادمٜ ِؤٌفبرٙب اٌّٛطَٛ  

 ِز١ّٕٓ ٌٙب ِش٠م ِٓ اٌامبء ٚاٌزممَ  مِخ ٌٍازاق.“ إٌظجٟ

 تهنئة

مدحدمدد ا طزب  اٌّظيب يم اٌيمويزيٛر انخصار رحُم الكنانٍ ٕ٘أد اٌظ١مح  ١ّم اٌى١ٍخ ا طزب  اٌموزٛر 

ثّٕبطجخ رظّٕٗ ِٕظت  ١ّم و١ٍخ اٌذمٛق / نبِاخ اٌّٛطً ٚرّٕذ ٌيٗ اٌيّيٛ يمي١يخ حسُن الحمدانٍ 

 ٚإٌجبح اٌمااُ.

 

 ترقيات عممية

باسمت ثبٌزٕٙئخ اٌٝ ا طزب  اٌموزٛرح انخصار رحُم الكنانٍ رزممَ اٌظ١مح  ١ّم اٌى١ٍخ ا طزب  اٌموزٛر 

ٚ ٌه ٌذظٌٛٙب  ٍٝ ٌمت ا طزب ٠خ  ٟ ا زظبص اٌمت اٌجبؽٕٟ ٚاٌٛلباٟ, عبد الفخاح البدرانٍ 

 اٌف ِجزٚن.
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 دورات التعميم المستمر

  ٟويٍي١يخ  -البَ  ز  اٌمت اٌجبؽٕٟ ٚاٌٛلبا

اٌمت اٌج١مزٞ يٚرح رمر٠ج١خ ٌٍفيزيزح ِيٓ 

دورة  ثيايٕيٛاْ 3102/   01/  32 - 30

حدددرَددبددُددت فددٍ حددصددنددُدداث الددخدد دد ددُدد  

ٚا ززذذ اٌمٚرح اٌظ١مح  ّي١يم  الم خبزٌ

اندخدصدار رحدُدم اٌى١ٍخ ا طزب  اٌيمويزيٛرح 

ٚاٌييميي١ييذ ثييبٌييمٚرح  ييمي ِييٓ الددكددنددانددٍ   

اٌّذبػزاد اٌا١ٍّيخ ِيٓ ليجيً ريمر٠ظيٟ 

اٌيييفيييز  ٚ يييٟ  يييزيييبَ اٌيييمٚرح ٚس يييذ 

 اٌشٙبياد اٌزمم٠ز٠خ  ٍٝ اٌّشبرو١ٓ. 

 

 

 

  ْالبَ  ز  اٌجزادخ ٚ ٍُ رٕبطيً اٌيذي١يٛا

/   00/    6  -  2يٚرح رمر٠ج١خ ٌٍيفيزيزح ِيٓ 

دورة حدددرَددبددُددت فددٍ  ثيياييٕييٛاْ 3102

اسددخدد ددداو الددخددصددىَددز بددا مددىا  فددى  

ٚلم ا ززذيذ الصىحُت فٍ االبصار والنعا  

اٌييمٚرح اٌظيي١ييمح  ييّيي١ييم اٌييىييٍيي١ييخ ا طييزييب  

ٚاٌمي١يذ انخصار رحُم الكنانٍ   اٌموزٛرح 

ثبٌمٚرح  مي ِٓ اٌّذبػزاد اٌا١ٍّخ ِيٓ 

لجً رمر٠ظيٟ اٌيفيز  ٚ يٟ  يزيبَ اٌيمٚرح 

ٚس ييذ اٌشييٙييبياد اٌييزييمييم٠ييز٠ييخ  ييٍييٝ 

 اٌّشبرو١ٓ.
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 تطوير المالكات التدريسية

   ػّٓ ثزٔبِ  رم٠ٛز اٌّعويبد اٌيزيمر٠ظي١يخ  يبر

/ فدوي خالدد حدىفدُد   د  اٌازاق اٚ مد اٌموزٛرح 

 ز  اٌفظجٍخ ٚاٌى١ّ١بء اٌذ١بر١خ ٚا ي٠ٚخ  ٟ  -اطزب  

و١ٍخ اٌمت اٌج١مزٞ رتظض  ظٍجخ ثي١يميز٠يخ اٌيٝ 

 California School ofاِييز٠ييىييب نييبِيياييخ  

Health Sciences   . ٌّمح شٙز ٚادم 

 

 

 

 

 

 

 

  اطيزيب  احالو فخحدٍ مدحدمدىد ٚاٚ مد اٌموزٛرح /- 

 ز  ا د١بء اٌّجٙز٠خ  ٟ ويٍي١يخ اٌيميت اٌيجي١يميزٞ 

رتظض ؽف١ٍ١بد ثي١يميز٠يخ اٌيٝ ِيبٌي١يش٠يب نيبِيايخ  

Malysia   Kelantan . ٌّمح شٙز ٚادم 

 بعثات دراسية

اٌزمر٠ظٟ  ٟ  ز  سَاد مكزو الصس اٌزذك اٌظ١م 

اٌجزادخ ٚ ٍُ رٕبطً اٌذ١ٛاْ ثجاثخ اٌموزٛراٖ  ٟ 

نبِاخ اٌظ٠ٛم ٌٍاٍَٛ اٌشرا ١خ ِز١ّٕٓ ٌٗ يٚاَ 

 اٌّٛ م١خ ٚإٌجبح.
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 زيارة عممية

 مشاركة عممية

اسدامدت ابدزاهدُدم عدشاوٌ شبرن وً ِٓ ا طيزيب  اٌيمويزيٛر 

ظافز محمدد ِابْٚ اٌا١ّم ٌٍشؤْٚ اٌا١ٍّخ ٚاٌمٍجخ ٚاٌموزٛر 

ِابْٚ اٌا١ّم ٌٍشؤْٚ اإليار٠خ  ٟ اٌمٚرح اٌزتظظ١خ عشَش 

اٌزٟ ال١ّذ  ٟ اٌّظزشفٝ اٌج١مزٞ  ٟ اٌّٛطً اٌّٛطِٛخ " 

اٌمٚرح اٌزٕش١م١خ ٌٍزٍم١خ اٌظٕب ٟ ٚاٌيز يب٠يخ اٌيزيٕيبطيٍي١يخ " 

ٚ ٌه ثأٌمبء ِيذيبػيزاد  3102/   00/  02 – 2ٌٍفززح ِٓ 

 ٓ اٌظ١مزح اٌٙز١ِٔٛخ ٌيمٚرح اٌشيجيك ٚ يٓ  يع  ثيايغ 

ا ِزاع اٌزٕبط١ٍخ  ٟ ا ثيميبر ٚريٛدي١يم اٌشيجيك ثيبطيزيتيماَ 

ٚاطيزيتيماَ اٌيزيظي٠ٛيز  CIDRاٌزم١ٕبد اٌذم٠ثخ ِٚٓ ث١ٕيٙيب 

 ثب ِٛا   ٛق اٌظٛر١خ  ٟ إٌاب .

لبَ ؽعة اٌّزدٍخ اٌيتيبِظيخ  يٟ ويٍي١يخ اٌيميت 

اٌج١مزٞ ثش٠برح  ١ٍّخ اٌٝ ِجشرح اٌيذي١يٛأيبد 

اٌىج١زح  ٟ ِذب ظخ ي٘ٛن ٠َٛ ا رثابء اٌّٛا ك 

ثز ميخ ريمر٠ظي١يٓ ِيٓ  يز   3102/  01/  30

اٌظذخ اٌابِخ اٌج١مز٠خ ٚ ٌه ٌغزع ا طزفيبيح 

اٌيياييٍييّيي١ييخ ٚاٌييزيياييز   ييٍييٝ أييٛا  اٌييّييجييبسر 

 اٌاظز٠خ.

 بي اٌٝ اٌى١ٍخ ؽبٌت اٌجاثخ اٌظ١م  بيٞ طٍي١يّيبْ 

٘بيٞ ثام دظٌٛٗ  ٍٝ شٙبيح اٌيّيبنظيزي١يز  يٟ 

ا زظبص ا ِيزاع ٚثيزيميم٠يز ني١يم نيما ِيٓ 

الددم مددبددزوم ودواو   Leicesterنييبِيياييخ  

 المىفصُت والنجاح

 

 عودة طالب مبتعث
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 طالب البعثة الدراسية عمر هاشم شيت

اطزمجٍذ اٌظ١مح  ١ّم اٌى١ٍخ ا طيزيب  اٌيمويزيٛرح 

عمز هدامدم ؽبٌت اٌجاثخ انخصار رحُم الكنانٍ 

/ ا زظبص اٌظذيخ اٌيايبِيخ اٌيجي١يميز٠يخ  مُج

ٚاٌذٞ ٠ٛاطً يراطزٗ  ٟ اٌّب١ٔيب , ٚريجيبديثيذ 

ِاٗ دٛي ِظ١زرٗ اٌمراط١خ ٚرج١ٓ ثبٔٗ لم اوّيً 

 ظً اٌٍغخ ٚثمأ ِشٛار اٌاًّ اٌجذثٟ  ٟ ِم٠ٕخ 

٘بٔٛ ز ا ٌّب١ٔخ ٌّمح ثعثخ اشٙيز ٚليم ثيبرويذ 

اٌظ١مح اٌا١ّم نٙٛي اٌمبٌت ٚرّٕذ ٌٗ اٌّٛ مي١يخ 

  ٚإٌجبح .

 الدعاء بالشفاء لمدكتور فؤاد قاسم

رزممَ و١ٍخ اٌمت اٌج١مزٞ  ّبيح ِٕٚزظج١ٓ ثبٌم يبء 

فدااد قداسدم هلل رابٌٝ اْ ٠ّٓ  ٍٝ ا طزب  اٌموزٛر 

/ ٚوي١يً اٌيٛس٠يز ٌشيؤْٚ اٌيجيذيع اٌيايٍيّيٟ  محمد

ثبٌظذخ ٚاٌيايب ي١يخ ٚاْ ٠ياي١يمٖ اٌيٝ  يّيٍيٗ ٚا٘يٍيٗ 

 ثأ ؼً دبي.

 زيارة وفد من الكمية لمدكتور فؤاد قاسم

سار ٚ م ِٓ و١ٍخ اٌمت اٌج١مزٞ ِؤٌف ِٓ ا طزب  اٌموزٛر ١ِٕز طبٌُ اٌجمرأيٟ ٚا طيزيب  اٌيمويزيٛر 

/   2ِابْٚ اٌا١ّم ٌٍيشيؤْٚ ا يار٠يخ ٠يَٛ ا ديم   –طعح ِٙمٞ دظٓ ٚاٌموزٛر ظب ز ِذّم  ش٠ش 

ا طزب  اٌموزٛر  ؤاي لبطُ ِذّم / ٚو١ً اٌٛس٠ز ٌشؤْٚ اٌجذع اٌاٍّٟ ٚاٌذٞ ٠زليم  يٟ  3102/  00

ادمٜ ِظزشف١بد ثغماي ٌعؽّئٕبْ  ٍٝ طذزٗ ٚطعِزٗ ٚاٌذّم هلل رة اٌاب١ٌّٓ  أْ اٌموزٛر لم  يما 

ِزدٍخ اٌتمز ٠ٚذزب  اٌٝ اٌزادخ ٌزىٍّخ  عنٗ . ٚلم ثٍغ اٌٛ م رذ١بد ٚطعِيبد نيّي١يع ِيٕيزيظيجيٟ 

 اٌى١ٍخ ٌٍموزٛر  ؤاي ثبٌشفبء اٌابنً ٚري اٌموزٛر ثبٌزذب٠ب اٌٝ ن١ّع ِٕزظجٟ اٌى١ٍخ
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 مشاركات رياضية

   ػّٓ ثيميٌٛيخ نيبِيايخ اٌيّيٛطيً ثيبٌشيميزٔي

دظً  ز٠ك ؽٍجخ و١ٍخ اٌمت اٌج١مزٞ وً ِيٓ 

 يٍيٝ   ج١مح ٔشار ٚ  ّز  بٌم ٚ دذ٠فخ اديّيم 

وبص اٌّزرجخ اٌثب١ٔخ  ٌجمٌٛخ نبِيايخ اٌيّيٛطيً 

 –  3102 ٟ ٌاجخ اٌشيميزٔي  ٌيٍيميعة ٌيٍيايبَ 

اٌف ِجزٚن ٚاٌيٝ أيجيبساد ر٠يبػي١يخ  3102

ا زٜ, ٚلم ٕ٘أد اٌظ١مح  ّي١يم اٌيىيٍي١يخ  يز٠يك 

اٌشمزٔ  ثذيظيٌٛيٙيُ  يٍيٝ اٌيّيزريجيخ اٌيثيبٔي١يخ 

ٚرّٕذ ٌُٙ ِش٠م ِيٓ اٌيٕيجيبح ٚاٌيايميبء  يٍيٝ 

 اٌّظزٜٛ اٌمراطٟ ٚاٌز٠بػٟ.

 

  ٚػّٓ ثمٌٛخ اٌجبِاخ ثبٌيزيٕيض ا رػيٟ  يبس

 ز٠ك و١ٍخ اٌمت اٌج١مزٞ ٚاٌيّيّيثيً ِيٓ ليجيً  

اٌمبٌت اطبِخ س٠بي نجبر ِٓ اٌّزديٍيخ اٌيثيبٔي١يخ 

  ٍٝ  ز٠ك و١ٍخ اٌاٍَٛ, اٌف ِجزٚن

 األمتحان الشامل لطمبة الدكتوراه

نيييزد ٠يييِٛيييٟ ا ديييم 

 31ٚا ث١ٕٓ اٌّظبي ١يٓ 

 ٚ30    /01    /3102 

ا ِزذبْ اٌشبًِ ٌيميٍيجيخ 

اٌييموييزييٛراٖ  ييٟ وييً ِييٓ 

ا يييزيييظيييبص ا دييي١يييبء 

اٌييّييجييٙييز٠ييخ اٌييجيي١ييمييز٠ييخ 

ٚاٌميفي١يٍي١يبد اٌيجي١يميز٠يخ 

ٚاٌمت اٌجبؽٕٟ ٚاٌٛلباٟ 

اٌييجيي١ييمييزٞ ٚرييُ ثيياييم٘ييب 

انزاء اٌّمبثعد اٌشف٠ٛيخ 

ٚاٌيييزيييٟ ريييُ ريييذيييم٠يييم٘يييب 

ِييٛا يي١ييم٘ييب ٌييىييً ؽييبٌييت 

 ِّزذٓ.
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ضمن مادة التطبيق البببيبطبري تبم فبي البمبسبتبشبفب  البتبعبمبيبمبي ي كبمبيبة البطبب البببيبطبري فبحبص وعبالج البعبديبد مبن 
 وكما يأتي: 3102–تشرين االول االصابات المرضية لمختمف الحيوانات الحقمية لشهر 

حالة توزعت في البخبيبول والبجبامبوس واالببقبار ( 080)التي تم فحصها وعالجها الطب الباطني بمغت حاالت  -0
والعجول واالغنام والماعز والكالب والقطط وشممت االصابات الجرب والبنبقبص البغبذائبي وسبوء البهبضبم ومبتبالزمبة 
الجسم الغريب والحم  القالعية والنفاخ وحموضة الكرش والتهاب المفاصل وذات الرئة وتعبفبن االظبالف والبتبهباب 

 االمعاء والمعدة والخمج بالطفيميات وداء البابيزيوسس.
حبالبة تبوزعبت فبي (  57فرع الجراحة وعمم تناسل الحيييوان )بمغت عدد الحاالت التي تم فحصها وعالجها في -2

الجاموس واالبقار واالغنام والماعز والقطط وشمبمبت البتبهباب البرحبم واالجبهباض وفبحبص البحبمبل وفبحبص البحبمبل 
باستخدام السونار والمناورات التوليدية واحتباس المبشبيبمبة وعبمبمبيبات قبيبصبريبة وعبمبمبيبات فبتب  كبرش وفبتبق وعبالج 

 الجروح والكسور.
حالة تبوزعبت فبي (  75فرع االمراض وامراض الدواجييييييييين )بمغت عدد الحاالت التي تم فحصها وعالجها في  -3

الدجاج والحمام واالسماك وشممت االصابة بمختمف االمراض منها النيوكاسل والبتبهباب االكبيباس البهبوائبيبة ونبقبص 
 الفيتامينات وسوء التغذية وامراض تنفسية مزمنة وخراج القدم وداء االكريات والجدري وفطريات جمدية والقمل.

 التطبيق البيطري

 اجتماع السيد زياد مكرم بالمستشار الثقافي

انزّع اٌظ١م س٠بي ِىزَ اٌمض اٌزمر٠ظٟ  ٟ  ز  اٌجزادخ ٚ ٍُ رٕبطً اٌذ١ٛاْ ٚؽيبٌيت اٌيجيايثيخ اٌيمراطي١يخ  يٟ 

طزٛوٌُٙٛ ا طزب  اٌموزٛر ١ٌٚم اِي١يٓ ِيذيّيٛي ٚليم   –اٌظ٠ٛم ِع اٌّظزشبر اٌثمب ٟ  ٟ اٌٍّذم١خ اٌثمب ١خ اٌازال١خ 

ٚطف اٌّظزشبر اٌثمب ٟ ٚطٛي ٘ذٖ اٌجاثخ اٌمراط١خ ثما٠خ أمعلخ  ١ٍّخ نم٠مح ثام  ززح أمميب  ياِيذ  ويثيز 

ٚاٌزمم٠ز ٌماازح اٌجاثيبد  يٍيٝ نيٙيٛي٘يب اٌيمي١يّيخ, ٚرديت  , وتقدم بالشكرِٓ  مم٠ٓ أاشي  ١ٙب ثٍمٔب  ٓ اٌابٌُ

  .ثبٌمٍجخ اٌّجزاث١ٓ ٚرّٕٝ ٌُٙ وً رٛ ١ك ٚٔجبح  ٟ ِشٛارُ٘ اٌمراطٟ اٌجم٠م
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 جديد المكتبة

 تهنئة بالسالمة

رزممَ  ّبيح و١ٍخ اٌمت اٌج١مزٞ ثأ مز اٌزذب٠ب ٚا ِيٕي١يبد 

ثبٌظذخ ٚاٌاب ١خ ٚاٌيذيّيمهلل  يٍيٝ طيعِيخ اٌيمويزيٛر  يؤاي 

ِؤ٠م / اٌزمر٠ظٟ  ٟ  ز  اٌجزادخ ٚ ٍُ ريٕيبطيً اٌيذي١يٛاْ 

 . ِٓ اٌا١ٍّخ اٌجزاد١خ

 قدم سنة لمدكتورة وسن امجد

لمِب ٚظ١ف١ب وسن امجد احمد  ِٕذذ  ّبيح و١ٍخ اٌمت اٌج١مزٞ اٌموزٛرح 

ٌّمح طٕخ ٚادمح ٌٍزز ١ع  مؾ ٚ ٌه ٌذظٌٛٙب  ٍٝ شيٙيبيح اٌيمويزيٛراٖ  يٟ 

 اٌمف١ٍ١بد اٌج١مز٠خ اثٕبء اٌتمِخ.
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 حعاسٌ

رممَ  ّبيح و١ٍخ اٌمت اٌج١مزٞ ثبٌزابسٞ ٌٍظ١مح ِٕبً٘  عٚٞ  جم هللا / ِمرص  

 ِظب م  ز  ا ي٠ٚخ ٚاٌفظجٍخ ٚاٌى١ّ١بء اٌذ١بر١خ ٌٛ بح ٚاٌمرٙب .... اٌٝ ردّخ هللا 


