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 2الصفحة 
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 سٚارج انسٛذج عًٛذ انكهٛح نهًسرشفٗ انرعهًٛٙ

ظَِ اىَراتؼح اىَطرَرج ىيطٍدج ػٍَد اىنيٍح االضراذ اىدمر٘رج اّرصار ردٌٍ اىنْاًّ ىَرافق اىكنكيكٍكح اىكَكركؼكد ج 

اىكركاتكغ ىكنكيكٍكركْكا   اىَطرشفى اىثٍطري اىكركؼكيكٍكَكً 4192/   9/  91ٗاىدٗرٌح فقد زارخ ًٌ٘ االدد اىَصا ف 

ىالغالع ػيى ضٍر اىؼَو ٗاىردرٌطاخ اىطرٌرٌح ٗاالٍرذاّاخ اىفصيٍح ىطالب اىكَكردكيكح اىك كاٍطكح ٗرافكقكٖكا 

 اىدمر٘ر ظافر ٍذَد ػسٌس. تاىسٌارج اىطٍد ٍؼاُٗ اىؼٍَد ىيشؤُٗ اال ارٌح
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 سٚارج اعًال انصٛاَح نهماعاخ انذراسٛح

زارخ اىطٍدج ػٍَد اىنيٍح االضراذ اىدمر٘رج اّرصار ردٌٍ اىنْاًّ اىقاػاخ اىكدراضكٍكح ٗاىكَك كركثكراخ اىكركً    

 .ذشٖد اػَاه اىصٍاّح ٗاىررٌٍٍ ىيرأمد ٍِ ج٘ ج اىؼَو ٗاتداء اىَالدظاخ 

 4192/    4/    1زارخ اىطٍدج ػٍَد اىنيٍح االضراذ اىدمر٘رج اّرصار ردٌٍ اىنْاًّ اىقاػكاخ االٍكركذكاّكٍكح تكركارٌك  

ىكطكيكثكح اىكدراضكاخ اىكؼكيكٍكا  4192 - 4192ىالغالع ػيى ضٍر االٍرذاّاخ اىفصيٍح  ىيفصو االٗه ىيؼاً اىدراضً 

 اترإٌٍ ػساٗي. حٗرافقٖا اىطٍد ٍؼاُٗ اىؼٍَد اىؼيًَ االضراذ اىدمر٘ر أضاٍ

  تذء االيرؽاَاخ انفصهٛح ) انكٕرساخ ( نطهثح انذراساخ انعهٛا
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 برنامج تطوير المالكات

ظَِ ترّاٍج ذطٌ٘ر اىَالماخ اٗفد مو ٍِ اىدمر٘ر صالح ٍٖدي دطِ /فرع االٍراض ٗاٍكراض اىكدٗاجكِ 

ٗاىدمر٘ر رػد ػثد اىغًْ اىطْجري/ فرع اىصذح اىؼاٍح اىثٍطرٌح اىى  جاٍؼح تاّن٘ر فً ترٌطاٍّا ٗىَدج شٖر 

 .ٗادد
  

 تهنئة

 لاسىتاىرٖاًّ ٗاىرثرٌناخ اىى اىدمر٘ر اَرصار رؼٛى انكُاَٙ ذقدٍد ػٍَد ميٍح اىطة اىثٍطري االضراذ اىدمر٘رج 

تَْاضثح ذطَْٔ ٍْصة رئٍص جاٍؼح ضٍ٘ر راجٍِ ىكٖكٌ  ٗاً اىكَك٘فكقكٍكح ٗاىكْكجكاح فكً َاٚف عهٕاٌ انًؽٛأ٘ 

 ػراقْا اىؼظٌٍ.
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فً ميٍركْكا ٌكً٘    اخرصاص )جرادح تٍطرٌح(يؽًذ صذٚك عًز انؽًذاَٙ   جرخ ٍْاقشح غاىة اىَاجطرٍر-

دراسح يمارَح إلصالغ ٔاعادج ذشكٛم َسيٛيط انيًيصياَيّ فً رضاىرٔ اىَ٘ضٍ٘ح )  4192/9/41االثٍِْ اىَ٘افق 

(، ٗذأىفد ىجْح اىَْكاقشكح ٍكِ   انًًشق ذعزٚثٛا تاسرخذاو انعزاؼح انًُظارٚح ٔانعزاؼح انًفرٕؼح فٙ انكالب

ٔانسيٛيذ ميٍح اىطة اىثٍطري / جاٍؼح اىَ٘صو ( رئكٍكطكا ،    –)اضراذ انذكرٕر عثذ انؽهٛى يٕنٕد صانػ اىطا ج 

ٔانذكرٕرج يزٚى اتيزاْيٛيى  ميٍح اىطة اىثٍطري / جاٍؼح تغدا ( ػع٘ا ، -) اضراذ ٍطاػد اٚاد عثذ انعثار ايٍٛ 

) اضكركاذ ٔانذكريٕر نيٛيس ييؽيًيٕد انيميطياٌ    ميٍح اىطة اىثٍطري / جاٍؼح  ٕ٘ك( ػع٘ا ، -) ٍدرش صانػ 

ذكقكدٌكر  ميٍح اىطة اىثٍطري / جاٍؼح اىَ٘صو( ػع٘ا  ٍٗشرفا، ٗتؼد ٍْاقشح ٍطرفٍعح ٍْخ اىطاىة  -ٍطاػد 

 .ظذا ظٛذّٖائً 

 مناقشة رسائل جامعية

اخرصاص )اىصذح اىؼاٍح اىثٍطرٌح(  يٓا ْاشى عثذ انكزٚى ذقرٌر غاىثح اىدتيً٘ اىؼاىً  جرخ ٍْاقشح 

انرمٛٛى انُٕعٙ انعزشٕيٙ نعثٍ االغُاو انًؽهٙ فٙ يذُٚح ٗاىَ٘ضً٘ )4192/9/21ًٌ٘ اى ٍَص اىَ٘افق

ميٍح غة  –)اضراذ ٍطاػديعٍ غاْز ظزظٛس (، ٗذأىفد ىجْح اىَْاقشح ٍِ اىطا ج  اىدمر٘ر انًٕصم 

ميٍح اىطة اىثٍطري / -) اضراذ ٍطاػد عًار يؽًٕد اؼًذ اىثٍطري/ جاٍؼح اىَ٘صو( رئٍطا ، ٗاىطٍد 

ميٍح اىطة اىثٍطري / جاٍؼح  -)  ٍدرش عثذ انٕاؼذ اؼًذ ؼسٍ ٗ اىدمر٘ر   جاٍؼح اىَ٘صو( ػع٘ا ،

 ظٛذذقدٌر ّٖائً  اىَ٘صو( ػع٘ا  ٍٗشرفا ، ٗتؼد ٍْاقشح ٍطرفٍعح قثو اىرقرٌر ٍْٗذد اىطاىثح 
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اخرصاص )اىصذح اىؼاٍح اىثكٍكطكرٌكح( ٌكً٘ اىك كَكٍكص يٛادج نمًاٌ يؽًذ ذقرٌر غاىثح اىدتيً٘ اىؼاىً  جرخ ٍْاقشح 

يعايهح َثاذاخ انمصة ٔانثزد٘ ترزاكٛش يخرهفح يٍ ْٛذرٔكسٛذ انصٕدٕٚو ٔذيثشيٛيزِ ٗاىَ٘ضً٘ )4192/9/21اىَ٘افق

مكيكٍكح   –)اضكركاذ سفيٛياٌ دتيذٔب (، ٗذأىفد ىجْح اىَْاقشح ٍِ اىطا ج اىدمر٘ر عهٗ َسة االنٛاف ٔانثزٔذٍٛ انخاو فٛٓا 

مكيكٍكح اىكسراػكح ٗاىكغكاتكاخ /  -) اضركاذ ٍطكاػكدصثاغ عثذ شًعٌٕ غة اىثٍطري/ جاٍؼح اىَ٘صو( رئٍطا ، ٗاىدمر٘ر  

ميٍح اىطة اىثٍطري / جاٍؼح اىَك٘صكو(  -) اضراذ ٍطاػد َٕر انذٍٚ يؽًٕد عثذهللا ٗ اىطٍد   جاٍؼح اىَ٘صو( ػع٘ا ،

ظٛذذقدٌر ّٖائً  ػع٘ا  ٍٗشرفا ، ٗتؼد ٍْاقشح ٍطرفٍعح قثو اىرقرٌر ٍْٗذد اىطاىثح 

 

اخرصاص )اىصذكح اىكؼكاٍكح اىكثكٍكطكرٌكح( ٌكً٘     ؼكًد سعذٌٔ ؼسٍذقرٌر غاىة اىدتيً٘ اىؼاىً  جرخ ٍْاقشح  

ذطثٛك ذمُٛح انثهًزج انًرسهسم نرؽذٚذ انرشاتّ انٕراشٙ فٙ تعيط اَيٕا  ٗاىَ٘ضً٘ )4192/9/41االرتؼاء اىَ٘افق

 َشيثخ غيانية يصيطيفيٗ(، ٗذأىفد ىجْح اىَْاقشح ٍِ اىطكا ج  اىكدمكرك٘ر انذظاض انًؽهٙ انثٛاض فٙ يؽافظح َُٕٖٛ 

-)  اضراذ ٍطاػدشايز عثذ انعشٚش عش انذٍٚ ميٍح غة اىثٍطري/ جاٍؼح اىَ٘صو( رئٍطا ، ٗاىدمر٘ر   –)اضراذ ٍطاػد 

مكيكٍكح اىكطكة  -) اضكركاذ رعيذ عيثيذانيايُيٙ انسيُيعيز٘ ٗ اىدمرك٘ر   ميٍح اىطة اىثٍطري / جاٍؼح اىَ٘صو( ػع٘ا ،

.ظٛذذقدٌر ّٖائً  اىثٍطري / جاٍؼح اىَ٘صو( ػع٘ا  ٍٗشرفا ، ٗتؼد ٍْاقشح ٍطرفٍعح قثو اىرقرٌر ٍْٗذد اىطاىثح 
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فً ميٍرْا ًٌ٘ اى َكٍكص اىكَك٘افكق   اخرصاص )ذ٘ىٍد تٍطري(عًز ظالل سهًٛاٌ   جرخ ٍْاقشح غاىة اىَاجطرٍر -6

اسرثذال صفار انثٛط تاالنثٕيٍٛ انًصهٙ انثمز٘ نرؽيسيٛيٍ صيفياخ انيًيُيٙ فً رضاىرٔ اىَ٘ضٍ٘ح )  4192/4/92

انيذكيريٕر ييؽيًيذ تشيٛيز غيّ  (، ٗذأىفد ىجْح اىَْاقشح ٍِ اىطكا ج   و 5انًخفف نهًاعش انشايٙ انًؽفٕظ فٙ درظح 

 -) اضكركاذ ٍطكاػكد ٔانذكرٕر ظافز يؽًذ عشٚش  ميٍح اىطة اىثٍطري / جاٍؼح اىَ٘صو ( رئٍطا ،    –)اضراذ ٍرَرش 

ميٍح اىطة اىثٍطري / جاٍؼكح  -) اضراذ ٍطاػد ٔانسٛذ ظثار تاشا عهٙ  ميٍح اىطة اىثٍطري / جاٍؼح تغدا ( ػع٘ا ،

ميٍح اىطة اىكثكٍكطكري / جكاٍكؼكح اىكَك٘صكو( ػعك٘ا   -) اضراذ  ٔانذكرٕر اسايح اتزاْٛى انعشأ٘     ٕ٘ك( ػع٘ا ،

 .ذقدٌر ّٖائً جٍد جدا  ٍٗشرفا، ٗتؼد ٍْاقشح ٍطرفٍعح ٍْخ اىطاىة 

 

 

 

 

                        

 

اخرصاص )اىصذح اىؼاٍح اىثٍطرٌح( ًٌ٘   َٕر عثذ انعثار َٕٚسذقرٌر غاىثح اىدتيً٘ اىؼاىً  جرخ ٍْاقشح 

عشل ظزاشٛى انمٕنٌٕ انًعٕٚح فٙ لشزج تٛط انًائذج انًرٕفز فٙ ٗاىَ٘ضً٘ ) 4192/4/99اىثالثاء اىَ٘افق

ميٍح غة  –)اضراذ   غارق سانى لثع(، ٗذأىفد ىجْح اىَْاقشح ٍِ اىطا ج  اىدمر٘ر اسٕاق يذُٚح انًٕصم 

ميٍح اىطة اىثٍطري / -)  اضراذ ٍطاػد يُرٓٗ غاس٘ ؼسٍ  اىثٍطري/ جاٍؼح اىَ٘صو( رئٍطا ، ٗاىدمر٘رج 

ميٍح اىطة اىثٍطري / جاٍؼح اىَ٘صو(  -) ٍدرش ظٛاء يؽًذ غاْز ٗ اىدمر٘ر   جاٍؼح اىَ٘صو( ػع٘ا ،

 .ظٛذذقدٌر ّٖائً  ػع٘ا  ٍٗشرفا ، ٗتؼد ٍْاقشح ٍطرفٍعح قثو اىرقرٌر ٍْٗذد اىطاىثح 
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ذٌ اخرٍار االضراذ اىدمر٘ر اضاٍح اترإٌٍ اىكؼكساٗي 

مككؼككعكك٘ ٕككٍككيككح ذككذككرٌككر فككً اىككَككجككيككح اىككؼككاىككَككٍككح 

 ”International Journal of Medicine 
Research and Public Health   “ ًٗاىكككرككك

 IRED (Institute ofذصككدر ػككِ ٍككؤضككطككح 

research engineers and doctors)   
 تاىر٘فٍق ٍغ ٍسٌد ٍِ اىرقدً اىؼيًَ اّشاءهلل.

 

 
 

 

 

 عضو هيئة تحرير

 حمقة دراسية

اىقى  اىطٍد ّاصر غاّكٌ فكركذكً دكيكقكح  راضكٍكح ٌكً٘     
4192/9/91    ”Optimising the pcr   دككك٘ه

 رضاىح اىَاجطرٍر اىَ٘ضٍ٘ح 

amplification of vicr and covr  gene in 
streptococcus py     ogenes” 

 Cardiffاىككرككً دصككو ػكككيككٍككٖكككا ٍككِ جككاٍككؼكككح  

metropolitan  .ُفً ىْد 
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ػرض ٍ٘اظٍغ اىَشارٌغ اىثذثٍح ىطيثح اىدمر٘رآ ىنو ٍِ اىطاىثح   4192/   9/  42فً ًٌ٘ اى ٍَص اىَ٘افق  ذٌ 

/ غكة سالو عثذ اسًاعٛم/ادٍاء ٍجٖرٌح ٗاىطاىة إَار سكٙ انشتٛذ٘/ ادٍاء ٍجٖرٌح ٗاىطاىثح رٚى سانى يُصٕر

ٗذىل اٍاً ىجْح اىدراضاخ اىؼيٍا اىَرمسٌح فً اىنيٍح ، ٗقد دعرخ اىطٍكدج ػكَكٍكد اىكنكيكٍكح ٗقكائكغ  تاغًْ ٗٗقائً، 

  .ػرض اىَشارٌغ ٗاتدخ ذ٘جٍٖاذٖا ٍْٗاقشاذٖا ىيَ٘اظٍغ اىَطرٗدح

 الزار يشارٚع غهثح انذكرٕراِ
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 ذمٕٚى تؽٕز

 
)ٍؼاُٗ اىؼٍَد ىيشؤُٗ اىؼيٍَح ٗاىطيثح( تذ٘ز ػيٍَح ٍْش٘رج فً اسايح اتزاْٛى عشأ٘ قٌٍ األضراذ اىدمر٘ر 

  -:اىَجالخ اىؼاىٍَح اىراىٍح 

1– Indian journal of biochemistry and biophysics (IJBB) 

2– Open journal of animal science (OJAS) 

3– International scholars journals 

4– International journals of scientific research  

5– Veterinary record 

6– OAJOST journals 

 

 
 

 

  
 
 
/ ٍدرش ٍطاػد / يؽًذ ايٍٛ يؽًٕد عثذ هللا غا ر اىنيٍح اىطٍد -9

اٍراض  ٗاجِ فً اىنيٍح ٍيكركذكقكا تكثكؼكثكح اىكدمكرك٘رآ فكً جكاٍكؼكح 

 ٍرٍَِْ ىٔ  ٗاً اىَ٘فقٍح ٗاىْجاح . Texas A&Mذنطاش 
    

 

 

 

 

 

 

 
/   / ٍكدرشيؽًيذ غسياٌ سيعيٛيذ غا ر اىنيٍح اىطٍد  -4

اٍراض تٍطرٌح ٗغاىة اىدمرك٘رآ دكاىكٍكا  اىكى اىك٘الٌكاخ 

اىَرذدٓ / جاٍؼح ماىٍكفك٘رّكٍكا اىكطكثكٍكح الضكركنكَكاه تكؼكط 
ج٘اّة تذثٔ ظَِ ترّاٍج اىسٍاىح اىثكذكثكٍكح ٍكركَكْكٍكِ ىكٔ 

  ٗاً اىَ٘فقٍح ٗاىْجاح .
 

          
  
  

 اخثار انطهثح انًثرعصٍٛ
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ٍدرش ٍطاػد / اسايّ يٕفك انعزالٙ غا ر اىطٍد  -2

غة تاغًْ ٗٗقائً ٗغاىة اىدمر٘رآ داىٍا فً جاٍؼح 

تغدا  اىى اىَْطا / ميٍح اىطة اىثٍطري فً فٍٍْا ظَِ 

الضرنَاه تؼط ج٘اّة تذثٔ ىيدمر٘رآ ظَِ ترّاٍج 

 اىسٍاىح اىثذثٍح، ٍرٍَِْ ىٔ اىَ٘فقٍح ٗاىْجاح .

 

 

 

 

عًار يكزو ٕٚسف امَو غاىة تؼثح اىدمر٘رآ  -2

/ ٍدرش ٍطاػد / ادٍاء ٍجٖرٌح تٍطرٌح انمس 

فً اضرراىٍا ،ٗقد تاشر   ٍطريسٍاخ ٍؼٖد اىيغح  

Griffith   تدراضح اىدمر٘رآ فً جاٍؼح  
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ضمن مادة التطبٌق البٌطري تم فً المستشفى التعلٌمً / كلٌة الطب البٌطري فحص وعالج العدٌد 

 وكما ٌأتً: 1024– لثانيكانون امن االصابات المرضٌة لمختلف الحٌوانات الحقلٌة لشهر 
 
حالة توزعت فً الخٌول ( 212)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 ( 21فرع 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 ( 40)

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
 

 

 
 

شارك االضراذ اىدمر٘ر رػد ػثداىغًْ اىطْجري مرئٍص ىيجْح  ٍْاقشح رضاىح اىَاجطرٍر  ىيطاىثح -9

 ection of some food-born pathogens using polymerase“ضامار مَاه ٗاىَ٘ضٍ٘ح 

chain peaction (PCR)    ”. فً جاٍؼح اىطيٍَاٍّح / ميٍح اىؼيً٘ اىسراػٍح 

 

شارك مو ٍِ اىدمر٘ر ظٍاء ٍذَد غإر ٗاىدمر٘ر ٍذَد ػيً دَد فً ٗرشح اىؼَو اىرً اقاٍرٖا  -4

 .4192شثاغ  7-2ٍاٌص فً ٍذافظح ضاٍطُ٘ تررمٍا ىيفررج ٍِ  91ميٍح اىطة اىثٍطري فً جاٍؼح 

 التطبيق البيطري
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 حصلت مكتبة الكلٌة على مجموعة من الكتب والمراجع العلمٌة االتٌة:  
 
 المجالت العربية: -2
 
 2113                  6العدد                        لزراعة العراقٌة االرشادٌةا -1
 2113                8د العد                                  النشرة العلمٌة -2
          2113-2112االنشطة العلمٌة للعام االكادٌمً                                -3
   2113       112ومضات جامعٌة                                العدد  -4
   2114-2113دلٌل دورات التعلٌم المستمر                                 -5
    2112-2111دلٌل احصاءات خرٌجً التعلٌم العالً                    -6
 2113  1صالح الدٌن   العدد -نٌنوى -دلٌل الطٌور العراقٌة فً المحافظات كركوك -7
 
 المجالت االجنبية: -
 

1– Dairy Digest      2013. 
2– Ciencia Rural      Vol.43    No.11   2013 
3– HVM VOIFLEX         Vol.5      No.3     2013 
4– Open Vet. Journal     Vol.3      No.1     2013 
5– JAVMA                      Vol.243  No.8   2013 
6– JAVMA                      Vol.243   No.9  2013 
7– JAVMA                     Vol.243  No.10   2013 
8– Stem cells translational medicine      Vol.2   No.1   2013 

 جديد المكتبة

 تهنئة

ذرقدً ػَا ج ميٍح اىطة اىثٍطري تادر اىرٖاًّ اىكى اىطكٍكد  -9
فكرع اىصكذكح اىكؼكاٍكح اىكثكٍكطكرٌكح           عهٙ عثذ انْٕاب يؽًٕد /

ىذص٘ىٔ ػيى شٖا ج اىدمر٘رآ  اىك  ٍكثكرٗك ٍكركَكْكٍكِ ىكنكٌ 

 اىَسٌد ٍِ اىرقدً اىؼيًَ.
ذرقدً ػَا ج ميٍح اىطة اىثٍطري تاىرٖاًّ ٗاىرثرٌناخ اىكى  -4

/ فكرع اىكطكة اىكثكاغكْكً ٗاىك٘قكائكً خعز اؼًذ يؽًٕد اىطٍد 

 ىَْاضثح ػقد اىقراُ اى  ٍثرٗك.
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 ذصذر عٍ                                                                 ذصًٛى ٔذُفٛذ        

 عًادج كهٛح انطة انثٛطز٘/                                                 نعُح انعاللاخ ٔاالعالو

 ظايعح انًٕصم                                                                فٙ انكهٛح     

 

 االشزاف                                                      انسٛذج تزاء درٚذ انٕذار         رئٛسا           

 أ.د. اَرصار رؼٛى انكُاَٙ                                           انسٛذج رَا عَٕٙ  فزض          ععٕا  

 أ.د. اسايح اتزاْٛى عشأ٘                                         انسٛذ خعز اؼًذ يؽًٕد       ععٕا  

 أ.و.د. ظافز يؽًذ عشٚش                                             انسٛذ أؼًذ َٕسد ذٕفٛك         ععٕا     

 انسٛذ  يؽًذ شايز شٛد         ععٕا                                                                            

 انسٛذ عهٙ لادر خعز           ععٕا                                                                          

                                                                           

 

 

ذرقدً ػَا ج ميٍح اىطة اىثٍطري تاىرؼازي ىيدمر٘ر اّص 

ػثد اىذق اىْؼَح ى٘فاج ٗاىدذٔ .... ردَٖا هللا ٗاضنْٖا 

 فطٍخ جْاذٔ.

 ذعشٚح


