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 الرسالة االخبارية

 

 2 افتتاح السياج الخارجي لممستشفى التعميمي 9 نشاطات عممية  -ورشة عمل   

 3 زيارة لممستشفى التعميمي -زيارة  مساعد رئيس الجامعة  10 احتفالية يوم المعمم -بحوث منشورة 

 4 لقاء السيدة العميد مع ممثمي المراحل  الدراسية 11 بحث عممي ينال درجة اصيل -تقويم بحوث 

 4 زيارة لالقسام الداخمية لمطالبات 12-11 اخبار الطمبة المبتعثين -زيارة الممحقية العراقية

 5 زيارة تفقدية في الكمية -زيارة لألقسام الداخمية لمطالب  13 التطبيق  البيطري-مشاركة عممية 

 6 مناقشة رسائل جامعية 14 ترقيات -جديد المكتبة 

 8-7 حمقات دراسية -دورات التعميم المستمر 15 تهاني 

 الشأ فٍ هزا انؼذد



 2الصفحة 

    113العدد   
 

 افخخاح انغُاس انخاسجٍ نهًغخشفً انخؼهًٍُ

 

آبٍ عؼُدذ اندذَدىِ تفشغ غاِش ٚعشٚس اعرمثٍد و١ٍح اٌطة اٌث١طشٞ  اٌغ١ذ سئ١ظ ظاِعح اٌّٛصً االعرار اٌذورٛس  

الفرراغ اٌغ١اض اٌخاسظٟ ٌٍّغرشفٝ اٌرع١ٍّٟ اٌث١طشٞ اٌراتع ٌى١ٍرٕاا ٚوااْ  4136\  5\  35صثاغ ٠َٛ اٌخ١ّظ جٍ 

فٟ اعرمثاٌٗ  اٌغ١ذج ع١ّذ اٌى١ٍح االعرار اٌذورٛسج أرصاس سؼ١ُ اٌىٕأٟ ٚعذد ِٓ اٌغادج اعضاء ِعٍظ اٌى١ٍح ٚوادس 

 اٌّغرشفٝ. 

وّا صاس اٌغ١ذ سئ١ظ ظاِعح اٌّٛصً اٌّغرشفٝ اٌرع١ٍّٟ اٌث١طشٞ اٌراتع ٌى١ٍح اٌطة اٌث١طشٞ ذشافماٗ اٌغا١اذج عاّا١اذ 

اٌى١ٍح االعرار اٌذورٛسج أرصاس سؼ١ُ اٌىٕأٟ ٚاطٍع ع١ادذٗ عٍٝ طث١عح عًّ اٌّغرشفٝ اٌرٟ ذٙرُ تاراماذ٠اُ اٌاخاذِااخ 

فٟ وافح اٌّعاالخ ِٕٙا اٌرشخ١ص١ح ٚاٌعالظ١ح ٚفضال عٓ ذمذ٠ُ االد٠ٚح ٚاٌٍماؼاخ ِعأا اٌٝ اٌاّاشاظاعا١آ د ٚاتاذٜ 

اسذ١اؼٗ عٍٝ طث١عح اٌعًّ فٟ اٌّغرشفٝ ٚوزٌه صاس ع١ادذٗ اٌص١ذ١ٌح اٌّشوض٠ح فٟ اٌاّاغاراشافاٝ ٚاتاذٜ ذاٛظا١اٙااذاٗ 

اٌشذ٠ذج تشأْ ذط٠ٛش اٌّغرشفٝ ٚاٌعًّ عٍٝ تٕاء طاتك شأٟ ٌٙا ٚواْ فٟ  ٚداعٗ ٌٍّغراشافاٝ اٌغا١اذج عاّا١اذ اٌاىاٍا١اح 

 ٚعذد ِٓ اعضاء ِعٍظ اٌى١ٍح.
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 صَاسة  يغاػذ سئُظ انجايؼت

فٟ ص٠اسج ِثاسوح لاَ تٙا وً  ِٓ اٌغ١ذ ِغاعذ سئ١ظ اٌعاِعح ٌٍشؤْٚ االداس٠ح أ.د.اوشَ ِاؽاّاٛد ؼغا١آ ٠اشافاماٗ   

اٌغ١ذ ِذ٠ش اٌشؤْٚ االداس٠ح إٌّٙذط ص١ٙة اٌثشاٚٞ ٌى١ٍح اٌطة اٌث١طشٞ  ٌالطالع عٍٝ ع١ش اٌعًّ فا١اٙاا ؼا١اس 

اٌرم١ا  تاٌغ١ذج ع١ّذ اٌى١ٍح االعرار اٌذورٛسج أرصاس سؼ١ُ اٌىٕأٟ ٚاٌغادج اٌّعا١ٔٚٓ االداسٞ ٚاٌعٍّٟ ٚذاُ اٌاراثااؼاس 

 ؼٛي اٚضاع اٌى١ٍح تشىً عاَ.

 صَاسة نهًغخشفً انخؼهًٍُ

ضّٓ اٌّراتعح اٌّغرّشج ٌٍغ١ذج ع١ّذ اٌى١ٍح االعرار اٌذورٛسج أرصاس سؼا١اُ اٌاىإاأاٟ ٌاّاشافاك اٌاىاٍا١اح اٌاّاراعاذدج 

اٌراتع ٌاىاٍا١ارإاا ٌاالطاالع  اٌّغرشفٝ اٌث١طشٞ اٌرع١ٍّٟ 4136/   5/  6ٚاٌذٚس٠ح فمذ صاسخ ٠َٛ اٌصالشاء اٌّصادف 

عٍٝ ع١ش اٌعًّ ٚاٌرذس٠غاخ اٌغش٠ش٠ح ٚسافمٙا تاٌض٠اسج اٌغ١ذ ِعاْٚ اٌع١ّذ ٌٍشؤْٚ االداس٠ح اٌذورٛس ظافش ِؽّذ 

 عض٠ض.
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 نماء انغُذة انؼًُذ يغ يًزهٍ انًشادم  انذساعُت

ِع ِّص١ٍٓ اٌّشاؼً وافح ؼ١س   4136/   4/  48اٌرمد اٌغ١ذج ع١ّذ اٌى١ٍح أ.د. أرصاس سؼ١ُ اٌىٕأٟ  ٠َٛ االستعاء 

ذُ اٌرطشق اٌٝ تعض اٌّرطٍثاخ ٌٍطالب ٚذُ اٌرٛص١ح ٌالٌرضاَ تاٌذٚاَ ٚاٌؽضٛس ٚاٌضٞ اٌّٛؼذ ٚاٌؽٛاس ِآ اظاً 

 ذٛاصً اٌطٍثح ِع اٌغ١ذج اٌع١ّذ ٚاٌّعاْٚ ٚاٌرذس٠غ١١ٓ ٚذٛظ١ٗ إٌصائػ ٌُٙ .

 صَاسة ناللغاو انذاخهُت نهطانباث

أرصاس سؼ١ُ اٌىٕاأاٟ االلغااَ .  صاسخ اٌغ١ذج ع١ّذ اٌى١ٍح  أ.د

اٌذاخ١ٍح ٌٍثٕاخ ٌالطالع عٍٝ اؼٛاي طاٌثاخ اٌى١ٍح تااضضاافاح 

اٌٝ ٌمائٙا ِع طاٌثاخ االلغاَ ِٓ ِؽاافا اح اأاثااس ٌاٍاراعاشف 

عٍٝ ِشاوٍُٙ ٚاؼر١اظااذاٙاُ ٌاعاشه عاشضاٙاا عاٍاٝ سئا١اظ 

ظاِعح اٌّٛصً أ.د. اتٟ عاعا١اذ اٌاذ٠اٖٛ ظاٟ د ٚسافاماٙاا فاٟ 

اٌض٠اسج د.أرصاس ِٕصٛس ِغؤٌٚاح ٚؼاذج االسدااد اٌاراشتاٛٞ 

 ٚإٌفغٟ فٟ اٌى١ٍح.
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 زيارة لألقسام الداخمية لمطالب

ترٛظ١ٗ ِٓ اٌغ١ذج ع١ّذ اٌى١ٍح أ.د أرصاس سؼ١ُ اٌىٕأٟ لاَ وً ِٓ أ.د اعاِح اتشا٘ا١اُ عاضاٚٞ ِاعااْٚ اٌاعاّا١اذ  

ٌٍشؤْٚ اٌع١ٍّح ٚاٌطٍثح ٚ أ.َ.عٍٟ ظذعاْ عٍٟ ٚ أ . َ . ١ِغش غأُ رْٔٛ ِغؤٚي االلغاَ اٌذاخ١ٍح تض٠اسج ذفمذ٠ح 

ٌّعّع اٌفاسٚق اٌغىٕٟ ٌٍطالب ٌالطالع عٍٝ اؼٛاي طالب اٌى١ٍح اٌغاو١ٕٓ فٟ ٘زا اٌمغُ ٌعشه اٌرعشف عاٍاٝ 

 .ِشاوٍُٙ ٚاؼر١اظاذُٙ ٚعشضٙا عٍٝ اٌغ١ذ سئ١ظ ظاِعح اٌّٛصً 

 زيارة تفقدية في الكمية

ضّٓ اٌّراتعح اٌذٚس٠ح لاِد اٌغ١ذج ع١ّذ اٌى١ٍح االعرار اٌذورٛسج أرصاس سؼ١ُ اٌىٕأٟ ٠شافمٙا االعرار اٌذواراٛس 

ٌرفمذ اٌطٍثح ِٚراتعح ع١ش اٌرذس٠غااخ فاٟ  اعاِح اتشا١ُ٘ اٌعضاٚٞ تض٠اسج ذفمذ٠ح اٌٝ اٌماعاخ اٌذساع١ح ٚاٌىافر١ش٠ا

 اٌماعاخ اٌذساع١ح ِٚراتعح اٌطٍثح  ٚاوذخ عٍٝ االٌرضاَ تاٌضٞ اٌّٛؼذ ٚؼضٛس اٌّؽاضشاخ .
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اخاراصااا راِاشاه اٌاطا١اٛس اٌاذاظإاح  ٠اَٛ سفم يىفك اعًاػُدم ذمش٠ش طاٌثح اٌذتٍَٛ اٌعاٌٟ  ظشخ ِٕالشح 

اعخمشاء نهذاالث انًشظُت فٍ انطُىس انىاسدة انً انًغخشفً اندبدُدطدشٌ ٚاٌّٛعَٛ ر4136/4/47اٌصالشاء اٌّٛافك

راعاراار َدضاس ػدبدذط خدطدا   د ٚذأٌفد ٌعٕح إٌّالشح ِٓ اٌغادج اٌذورٛس 8008انً  8002انخؼهًٍُ يٍ انفخشة 

واٍا١اح  -ر اعاراار ِغااعاذػالء ػبذاالدذ شًؼدىٌ و١ٍح طة اٌث١طشٞ/ ظاِعح اٌّٛصً  سئ١غاًد ٚاٌذورٛس   –ِغاعذ 

و١ٍح اٌطة اٌث١طاشٞ / ظااِاعاح  -ر اعرار  صالح يهذٌ دغٍ ٚاٌذورٛس  اٌطة اٌث١طشٞ/ ظاِعح اٌّٛصً  عضٛاًد

 .جُذذمذ٠ش ٔٙائٟ  اٌّٛصً  عضٛاً ِٚششفاًد ٚتعذ ِٕالشح ِغرف١ضح لثً اٌرمش٠ش ِٕٚؽد اٌطاٌثح 

 

 مناقشة رسائل جامعية

اخرصاا راِشاه اٌاطا١اٛس اٌاذاظإاح   اعايت ػباط اَى  ذمش٠ش طاٌة اٌذتٍَٛ اٌعاٌٟ  ظشخ ِٕالشح 

دغاعُت االَششَشُا انمىنىَُت وانًؼضونت يٍ ػدذوي يدُدظ ٚاٌّٛعَٛ ر٠4136/4/47َٛ اٌصالشاء اٌّٛافك

ػمدُدم يدذدًدذ  د ٚذأٌفد ٌعٕح إٌّالشح ِٓ اٌغادج  اٌذورٛس انًخ فٍ افشار فشوس انهذى نهًعاداث انذُىَت 

واٍا١اح -ر ِاذسط يذًذ ػهٍ دًذ و١ٍح طة اٌث١طشٞ/ ظاِعح اٌّٛصً  سئ١غاًد ٚاٌذورٛس   –راعرار ششَف  

واٍا١اح  -ر  اعاراار ِغااعاذ ػالء ػبذ االدذ شًؼدىٌ ٚاٌذورٛس   اٌطة اٌث١طشٞ / ظاِعح اٌّٛصً  عضٛاًد

اٌطة اٌث١طشٞ / ظاِعح اٌاّاٛصاً  عضاٛاً ِٚشاشفااً د ٚتاعاذ ِإاالشاح ِغارافا١اضاح لاثاً اٌاراماش٠اش ِٚإاػ 

 جُذذمذ٠ش ٔٙائٟ  اٌطاٌة 
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تعٕٛاْ  7/5/4136-5و١ٍح اٌطة اٌث١طشٞ دٚسج ذذس٠ث١ح ٌٍفرشج ِٓ -االيشاض وايشاض انذواجٍ الاَ فشع  -3

ٚافررؽد اٌذٚسج اٌغ١ذج ع١ّذ اٌى١ٍح االعرار اٌذورٛس أرصاس سؼ١ُ اٌىٕأٟ د ٚاٌم١د ايشاض واداسة يفالظ االعًان  

 تاٌذٚسج عذد ِٓ اٌّؽاضشاخ اٌع١ٍّح ٚفٟ خراَ اٌذٚسج ٚصعد اٌشٙاداخ اٌرمذ٠ش٠ح عٍٝ اٌّشاسو١ٓ.

 دورات التعميم المستمر

 4136/ 5/ 31-31ٌٍفرشج ِٓ و١ٍح اٌطة اٌث١طشٞ دٚسج ذذس٠ث١ح   - صذت انؼايت انبُطشَتانالاَ فشع  -4

ٚافررؽد حذذَذ حىصَغ واَخشاس االيشاض انىبائُت وغشق انخؼايم يؼها باعخخذاو َظاو انخىظغ انكىٍَ تعٕٛاْ 

اٌذٚسج اٌغ١ذج ع١ّذ اٌى١ٍح االعرار اٌذورٛس أرصاس سؼ١ُ اٌىٕأٟ د ٚاٌم١د تاٌذٚسج عذد ِٓ اٌّؽاضشاخ اٌع١ٍّح 

 ٚفٟ خراَ اٌذٚسج ٚصعد اٌشٙاداخ اٌرمذ٠ش٠ح عٍٝ اٌّشاسو١ٓ.
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 حمقات دراسية 

 اٌمٝ تعض ذذس٠غٟ اٌى١ٍح ؼٍماخ دساع١ح ٚواالذٟ:

فشع االؼ١اء اٌّعٙش٠ح  تعٕٛاْ رعضي ٚذشخ١ص طف١ٍٟ  -رطاٌة دورٛساٖهُزى صذَك انبكشٌ اٌغ١ذ  -3

31/4ِٓ ِضائف ِرعذدج فٟ ِؽاف ح ١ٕٜٔٛ   ٠َٛ اٌصالشاء اٌّٛافك  blytocyotsis hominisاٌّرثشعّح اٌى١غ١ح 

/4136. 

 Oetrusفشع االؼ١اء اٌّعٙش٠ح  تعٕٛاْ ررتاتح ٔعف أف االغٕاَ  -رطاٌثح دورٛساَٖادَت دايذ يذًذ اٌغ١ذج  -4

ovis     اٌثؽس عٓ االدىاي ا١ٌشل١ح ٚاالعرعاتح إٌّاع١ح اٌعٙاص٠ح ٚاٌّٛضع١ح عمة االصاتح اٌطث١ع١ح  ٠َٛ اٌصالشاء

 .31/4/4136اٌّٛافك 

 Detection of Aflatoxin B1 inرفشع اٌصؽح اٌعاِح اٌث١طش٠ح  تعٕٛاْ ريُخهً غاصٌ دغٍ اٌذورٛسج  -5

chicken and quail livers in Mosul city)   ٠44/4/4136َٛ اٌغثد اٌّصادف. 

فشع االِشاه ٚاِشاه اٌذٚاظٓ  تعٕٛاْ ردساعح ِشض١ح ٌذاء  -رطاٌة دورٛساٖعُفاٌ عؼذ فاظم اٌغ١ذ  -6

/45/4االتٛاغ اٌذل١مح اٌطث١عٟ ٚاٌّؽذز ذعش٠ث١ا فٟ تعض اٌؽ١ٛأاخ اال١ٌفح ٚاٌّخرثش٠ح   ٠َٛ االؼذ اٌّٛافك 

4136. 

رفشع اٌفغٍعح ٚاٌى١ّ١اء اٌؽ١اذ١ح ٚاالد٠ٚح   تعٕٛاْ رٔثاخ اٌذاذٛسج  ٠َٛ اٌخ١ّظ اششف صذَك انُاط اٌغ١ذ  -6

41/4/4136. 

رفشع اٌفغٍعح ٚاٌى١ّ١اء اٌؽ١اذ١ح ٚاالد٠ٚح  تعٕٛاْ راٌراش١شاخ اٌذٚائ١ح ٌٕثاخ سوَك فاسط ػبذانمادس اٌغ١ذج  -7

 .41/4/4136اٌعاوٛي  ٠َٛ اٌخ١ّظ 

48/4رفشع االؼ١اء اٌّعٙش٠ح  تعٕٛاْ رفٛائذ ؼ١ٍة االتً  ٠َٛ االستعاء اٌّٛافك صبا ػبذانشدُى دغٍُ اٌغ١ذج -8

/4136. 

رفشع االؼ١اء اٌّعٙش٠ح  تعٕٛاْ راٌراش١ش اٌّصثظ ٌٕثاخ اٌىشوذ٠ح عٍٝ اٌعشاش١ُ  ٠َٛ ابخهال َىفم يذًىد اٌغ١ذج -1

 .48/4/4136االستعاء اٌّٛافك 

فشع اٌطة اٌثاطٕٟ ٚاٌٛلائٟ  تعٕٛاْ راٌىشف عٓ اضذاد فا٠شٚط ات١ضاه  -رطاٌثح دتٍَٛهبت داصو االٔغح  -1

اٌذَ اٌفا٠شٚعٟ تاعرخذاَ اخرثاس اٌراٌك إٌّاعٟ غ١ش اٌّثادش ِع دساعح تعض اٌعٛأة اٌذ٠ِٛح  ٠َٛ االش١ٕٓ 

 .31/5/4136اٌّٛافك 

فشع اٌطة اٌثاطٕٟ ٚاٌٛلائٟ  تعٕٛاْ راٌرع١شاخ فٟ اٌصٛسج اٌذ٠ِٛح  -رطاٌة دتٍَٛداسد وائم ػبذط اٌغ١ذ  -9

 .31/5/4136ٌالتماس اٌّصاتح طث١ع١ا تذاء اٌصا١ٍ٠ش٠ا  ٠َٛ االش١ٕٓ اٌّٛافك 

رفشع االؼ١اء اٌّعٙش٠ح  تعٕٛاْ رعضي اٌعشاش١ُ ِٓ اٌعٙاص اٌرٕفغٟ ٌٍذظاض اٌشِٟٚ  دىساء فُصم اٌغ١ذج  -31

 .٠38/5/4136َٛ االؼذ اٌّٛافك 

رفشع اٌفغٍعح ٚاٌى١ّ١اء اٌؽ١اذ١ح ٚاالد٠ٚح  تعٕٛاْ راٌخٛاا اٌذٚائ١ح ٚاٌغ١ّح ادًذ صالح َاصش اٌغ١ذ  -33

 .33/5/4136ٌٍثشٚتٛفٛي فٟ افشاؾ اٌذظاض  ٠َٛ اٌصالشاء اٌّٛافك 

فشع اٌفغٍعح ٚاٌى١ّ١اء اٌؽ١اذ١ح ٚاالد٠ٚح  تعٕٛاْ ردساعح اٌصفاخ  -رطاٌثح دورٛساٖهُاو َزَش يخٍ اٌغ١ذج  -34

 .4/5/4136اٌفغ١ٌٛٛظ١ح ٌؽ١ٍة ٚدَ إٌعاض اٌعٛاع١ح فٟ اشٕاء فرشاخ اٌشضاعح  ٠َٛ االؼذ اٌّٛافك 
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ؼضش اٌذورٛس ٔشأخ غاٌة ِصطفٝ ٚسدح اٌعًّ اٌرٟ الاِرٙا اٌششوح اٌعشال١ح ٌٍرم١ٕاخ االؼ١ائ١ح   
فاٟ ِاذ٠إاح  4136\    5\   34ظاِعح اٌّٛصً ٚرٌه ٠َٛ االستعاء  -ِّصال عٓ و١ٍح اٌطة اٌث١طشٞ 

 است١ً.

 
 

 

 وسشت ػًم 

 

 َشاغاث ػهًُت

  
-/فرع الصحة العامة البٌطرٌة رسالة ماجستٌر رعد عبدالغني السنجري قٌم االستاذ الدكتور  -1

 Detection of some antibiotic residue in”كلٌة الطب البٌطري /جامعة دهوك والموسومة 
local sheep meats by using ELISA technique”   

 
عدد من البحوث العلمٌة لغرض الترقٌة من  رعد عبدالغني السنجري قٌم االستاذ الدكتور  -2

 مرتبة مدرس الى استاذ مساعد من اللجنة المركزٌة للترقٌات العلمٌة فً جامعة الموصل.
 
على كتاب شكر من رئٌس تحرٌر المجلة العراقٌة رعد عبدالغني السنجري حصل الدكتور  -3

 للعلوم البٌطرٌة للجهود العلمٌة المبذولة فً تقوٌم بحوث المجلة.
 
فً هٌئة تحرٌر المجلة االمرٌكٌة الدكتور اسامة ابراهيم العزاوي تم تجدٌد عضوٌة االستاذ  -4

Open Journal of Animal Science    .الف مبروك 
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 بذىد يُشىسة 

 لاَ تعض اٌرذس٠غ١ٓ تٕشش تؽٛشُٙ فٟ ِعالخ عشال١ح ٚعشت١ح ٚعا١ٌّح  ٚواٌراٌٟ :

  

اٌذورٛسج أعاَ ؼث١ة ِؽّٛد غضاي ٚ ادشف صذ٠ك ا١ٌاط  رفشع اٌفغٍعح ٚاٌى١ّ١اء اٌؽ١اذ١ح ٚاالد٠ٚح   تؽس  -3

يغخ نبؼط انًغخذعشاث انؼالجُت انًغخؼًهت ظذ انطفُهُاث انخاسجُت فٍ يغخىصف حهكُف انبُطشٌ ” تعٕٛاْ 

. 4135د 3د عذد 47فٟ  ِعٍح عٍَٛ اٌشافذ٠ٓ  ِعٍذ ”   وانًغخشفً انخؼاًٍَ فٍ يذافظت َُُىي   

 

 Detection of afla toxinاٌذورٛسج ِٕرٙٝ غاصٞ  رفشع اٌصؽح اٌعاِح اٌث١طش٠ح    تؽس تعٕٛاْ   -4

B1 in chicken and quail in Mosul city    د  81فٟ ِعٍح  اع١ٛط اٌطث١ح اٌث١طش٠ح ِعٍذ

 . 4136د 361عذد

 Usingاٌذورٛسسعذ عثذ اٌعٕٟ اٌغٕعشٞ رفشع اٌصؽح اٌعاِح اٌث١طش٠ح    تؽس تعٕٛاْ ر  --5

polymerse chain reaction  technique in detection of melitensis in aborted ewes 

milk in Nineveh , Iraq, )    4136فٟ ِعٍح  اع١ٛط اٌطث١ح اٌث١طش٠ح  د . 

  ادخفانُت َىو انًؼهى

صدالح يدهدذٌ دغدٍ ٠شافمٙا االعرار اٌاذواراٛس  اَخصاس سدُى انكُاٍَؼضشخ االعرار اٌذورٛسج 

ِّصً ٔماتح اٌّع١ٍّٓ فٟ و١ٍح اٌطة اٌث١طشٞ اؼرفا١ٌح ٠َٛ اٌّعٍُ اٌرٟ الاِرٙا لطاع اٌعاِعح ٌٕمااتاح 

 فٟ لاعح إٌّرذٜ اٌعٍّٟ االدتٟ تعاِعح اٌّٛصً  4136/  5/  38اٌّع١ٍّٓ ٠َٛ االؼذ 
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 حمىَى بذىد

رِعاْٚ اٌع١ّذ ٌٍشؤْٚ اٌع١ٍّح ٚاٌطٍثح  تؽٛز ع١ٍّح ِٕشٛسج فٟ اعايت ابشاهُى ػضاوٌ ل١ُ ااعرار اٌذورٛس  

  -:اٌّعالخ اٌعا١ٌّح اٌرا١ٌح 
1– Iranian Journal of Applied Animal Science (IJAS) 

2– Research Opinions in Animal & Veterinary Sciences (ROAVS) 

3– Scientific Journal of Veterinary Advances (SJVA) 

4– International journals of scientific research  

5– SciTechnol. 

حأرُش غشَمت انجًغ وَغبت صغاس انبُط ػهً لابهُت دفع وحخفُف انغائم ؼصً اٌؽس اٌعٍّٟ اٌّٛعَٛ رر 

ٚإٌّشٛس فٟ اٌّعٍح اٌعشالٟ ٌٍعٍَٛ اٌث١طش٠ح عٍٝ دسظح اص١ً فٟ اٌرم١١ُ . ٚاٌثؽس      انًُىٌ نزيىس انًاػض

َىاف َىس انذٍَ ظاهش.ٚاٌغ١ذ  انذيخىس ظافش يذًذ ػضَضاٌعٍّٟ ٘ٛ ٌىً ِٓ   

 

 بذذ ػهًٍ َُال دسجت اصُم 

  صَاسة انًهذمُت انزمافُت انؼشالُت فٍ نُذٌ

أَدخدصداس ترٛظ١ٗ ِٓ اٌغ١ذج ع١ّذ اٌى١ٍح ااعرار اٌذورٛسج 

صالح يدهدذٌ لاَ وً ِٓ ااعرار اٌذورٛس  سدُى انكُاٍَ

 سػدذ ػدبدذاندغدُدٍ انغدُدجدشٌٚااعاراار اٌاذواراٛس دغٍ 

تض٠اسج اٌٍّؽم١ح اٌصماف١ح اٌعشال١ح فٟ ٌٕذْ ٌراماذ٠اُ اٌشاىاش 

ٚاٌرمذ٠ش عٍٝ ظٙٛد اٌٍّؽم١ح فٟ ٌٕذْ ِٓ خالي ذعاٍِاٙاا 

اٌع١ذ ِع اٌطٍثح اٌّثرعص١ٓ ٚذٛف١ش اٌمثٛي ٌذٚساخ ذط٠ٛش 

اٌّالواخ اٌرذس٠غ١ح خاسض اٌعشاق د ٚلذ أعرمثٍُٙ اٌغا١اذ 

ٚذإااٚي يدىعدً اندًدىعدىٌ اٌّغرشاس ااعرار اٌذواراٛس 

اٌٍماء أؼاد٠س طا١اثاح تشاأْ دٚساخ ذاطا٠ٛاش اٌاّاالوااخ 

اٌرذس٠غ١ح ِٚاٌٙا ِآ ٔاراائاط ب٠اعااتا١اح عاٍاٝ اٌاّاغاراٜٛ 

اٌرع١ٍّٟ فٟ اٌعاِعاخ ٚاٌّعا٘ذ اٌعشالا١اح د ٚفاٟ خارااَ 

اٌٍماء لذَ ااعراار اٌاذواراٛس صاالغ ِاٙاذٞ ؼغآ دسع 

اٌى١ٍح اٌٝ اٌغ١ذ اٌّغرشااس اٌازٞ ذاماثاٍاٗ تافاشغ ٚعاشٚس 

ٚؼًّ اٌٛفذ ذؽ١اذٗ اٌٝ اٌغ١ذج ع١ّذ اٌىٍا١اح ٚاٌاٝ اٌغا١اذ 

 .أبٍ عؼُذ انذَىِ جٍسئ١ظ اٌعاِعح ااعرار اٌذورٛس 
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صالح لاَ وً ِٓ ااعرار اٌذورٛس انذيخىسة اَخصاس سدُى انكُاٍَ ترٛظ١ٗ ِٓ اٌغ١ذج ع١ّذ اٌى١ٍح ااعرار  -3 

تض٠اسج ذفمذ٠ح ٌٍطٍثح اٌّثرعص١ٓ  فٟ اٌٍّّىح اٌّرؽذج فٟ سػذ ػبذ انغٍُ انغُجشٌ ٚااعرار اٌذورٛس يهذٌ دغٍ 

 ِذ٠ٕح ١ٔٛواعً ٌالطالع عٍٝ أؼٛاٌُٙ ٚعٍٝ اؼر١اظاذُٙ ِٚعشفح اٌّخرثشاخ ٚااظٙضج اٌرٟ ٠عٍّْٛ ع١ٍٙا .
 

 اخباس انطهبت انًبخؼزٍُ 

أدًذ خهف ػهٍ / داسن طاٌة اٌذورٛساٖ  -4

فشع اٌعشاؼح ٚعٍُ ذٕاعً اٌؽ١ٛاْ فٟ و١ٍرٕا 

 تٛسدح عًّ ال١ّد فٟ ِا١ٌض٠ا.
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ضمن مادة التطبٌق البٌطري تم فً المستشفى التعلٌمً / كلٌة الطب البٌطري فحص وعالج العدٌد 

 وكما ٌأتً: 1024– اذارمن االصابات المرضٌة لمختلف الحٌوانات الحقلٌة لشهر 
 
حالة توزعت فً الخٌول ( 37)التً تم فحصها وعالجها الطب الباطني بلغت حاالت  -2

والجاموس 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 ( 73فرع 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.
 
         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 ( 65)

وشملت االصابة بمختلف االمراض منها النٌوكاسل والتهاب االكٌاس الهوائٌة ونقص الفٌتامٌنات 
وسوء التغذٌة وامراض تنفسٌة مزمنة والتهاب امعاء وطفٌلٌا خارجٌة والتهاب االٌشٌرٌشٌا 

 القولونٌة.

  مشاركة عممية

 

 

 

فرع االحٌاء المجهرٌة فً كلٌتنا فً المؤتمر العلمً  -/ مدرس محمد علي حمد شارك الدكتور  -1
الثانً لكلٌة الطب البٌطري / جامعة الكوفه ببحثه الموسوم ) عزل جراثٌم السالمونٌال من االعضاء 

  (الداخلٌة لطٌور السمان والزرازٌر
 
كرئٌس للجنة  مناقشة رسالة الماجستٌر  للطالب عبد الحليم مولود صالح شارك االستاذ الدكتور -2 

 صالح حسن علوان فً جامعة بغداد / كلٌة الطب البٌطري.
 
/ استاذ امراض الدواجن فً ادارة ندوة االتجاهات طارق سالم قبع شارك االستاذ الدكتور  -3

 الحدٌثة فً صناعة الدواجن المقامة فً كلٌة الطب البٌطري / جامعة تكرٌت 
 
المملكة المتحدة / جامعة بانكر اختتمت  دورة تطوٌر المالكات التدرٌسٌة خارج العراق فً -4

حٌث قام بتوزٌع شهادات  وحضر حفل االختتام السٌد مساعد رئٌس الجامعة لشؤون البحث العلمً
أ.د. و أ.د. صالح مهدي حسن المشاركة على االساتذة العراقٌٌن وكان من منتسبً كلٌتنا كل من 

 رعد عبد الغني السنجري

 التطبيق البيطري
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 اٌف ِثشٚن يذسطتّٕاعثح ذشل١رٗ اٌٝ ِشذثح 



 15الصفحة 

    113العدد   
 
 
 
 
 

 

 حصذس ػٍ                                                                 حصًُى وحُفُز        

 ػًادة يهُت انطب انبُطشٌ/                                                 نجُت انؼاللاث واالػالو

 جايؼت انًىصم                                                                فٍ انكهُت     

 

 االششاف                                                      انغُذة بشاء دسَذ انىحاس         سئُغا           

 أ.د. اَخصاس سدُى انكُاٍَ                                           انغُذة سَا ػىٍَ  فشس          ػعىا  

 أ.د. اعايت ابشاهُى ػضاوٌ                                         انغُذ خعش ادًذ يذًىد       ػعىا  

 أ.و.د. ظافش يذًذ ػضَض                                             انغُذ أدًذ َىصد حىفُك         ػعىا     

 انغُذ  يذًذ رايش شُج         ػعىا                                                                            

 انغُذ ػهٍ لادس خعش           ػعىا                                                                          

                                                                           

 

  حهاٍَ 

حخمذو ػًادة يهُت انطب انبُطشٌ بانخهاٍَ وانخبشَكاث وانذًذ هلل ػهً انغاليت يٍ انؼًهُت انجشادُت ساجٍُ  

و نكم يٍ  : ط ػض وجم اٌ ًَذيى بانصذت وانؼافُت  

 

انغُذ سَاض ياظى                 فشع انصذت انؼايت انبُطشَت  -0  

انغُذة عهاو ػبذ انمادس                         انخغجُم  -8  

انغُذ َىَظ صَذاٌ                             بُج انذُىاٌ  -3  

انغُذ فادٌ عهًُاٌ هادٌ        فشع االيشاض وايشاض انذواجٍ -4  


