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االفتتاحية مقالة  
 
 

 

 والصالة والسالم على نبينا محمد واله وصحبه. الحمد هلل

عزائي الطلبة المقبولين فيي لليية الطيل البيطي    أاهال وسهال بكم 

اهييال بكييم وانييوم اقييموم ايييدامكم فييي اليطييوة امولييى فييي مسييي اكم 

 الجاممية الوي اامنى ام اكلل بالنجاح.

الطلبييية ام الوملييييم فيييي الجاممييية عيولييي  عييين الوملييييم فيييي  عزائييييأ

المملوميات الويي لصيلوم  باسيومما فأنوم سيوبدأوم السنوات الماضية 

عليها خيال  سينوات ا اسيوكم فيي الوأسييت لمسيوقبل علميي ام  يا  

هللا. سيينبدأ هييلا المييام اطبيييل نرييام المقيي  ات الجاممييية وهييو نرييام 

فييي الجاممييات ال صييينة  عييالمي موطييو  ولييدعه لمييا هييو مو ييوا

عحواج منكم بل  المزعد من الجهد لوى امب وا بنجاح ويد هيأت لكيم 

الكلية لل مؤهالت نجاح هلا النرام ولكل والد منكم هناك اد عسيي 

خيل ألمن الكلية مش ف على ا اسيوه سييكوم عليى عااقيه النصي  وا

عدلم اثنيا  ا اسيوكم. الطيل البيطي   مهنية علميية وانسيانية  اييية بأ

 ا مسوقبل لبي .له

 

 

 

 
 

 األستاذ الدكتور منير سالم طه

 

                                               

  العميد / وكالة                                                                          
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البيطري الطب  كلية في الجديد الدراسي العام بدء 
 

 

 
  المالثا  عوم البيط   الطل للية طلبة الوحل .. الصيفية المطلة انوها  بمد

 الكلية عميد السيد الوقى ويد بمقاعدهم الد اسية  1/11/9112  الموافل

 بمدا الملمية للشؤوم المميد مماوم والسيد طه سالم مني  الدلوو  امسواذ

 واسومما  المشوا  مواصلة الى اعاهم لما بهم و لل الكلية طلبة من

 المماب ة على ولمهم والد اسي الملمي الجهد من المزعد وبل  الويت

 .الدائم والووفيل النجاح لهم وامنى الملم  نيل في وام وهاا
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 االثير ابن لمستشفى البيطري الطب كلية من فريق زيارة

 

  

 

 عليك" لل لهم من والل  هللا لمي ا فالمد الصحة نممة يف لنت "اذا

 هم لما المجومع خدمة في عكونوا ام عجل ولاا ها البيط   الطل للية بام واعمانا المبدأ هلا من انطاليا

 ف عل مع وبالوماوم والود عسيين الطلبة من مجموعة من مؤل  الكلية من ف عل يام الجاممة  خدمة في

 باألم اض الياصة الممل وو ش اممو  اهم عنش  اوعو  ف عل وهو ) الو ا  نينوى صالوم

   11/11/9112الموافل  األ بما  عوم الدم ام اض يسم -امثي  ابن مسوشفى الى بزعا ة(  الس طانية

 لسين مؤعد عوس  الدلوو  المسوشفى مدع  السيد مع الف عل الوقى المسوشفى اعالم مع  الونسيل وبمد

 المسوشفى إلاا ة طه سالم مني  الدلوو  امسواذ البيط   الطل للية عميد السيد احيات وام نقل البد اني

 .هللا   ا  ام اآلمم عنهم عيف  وام الوام  بالشفا  امعزا  اطفالنا لكل ولاا ها ةكليال وامنيات

 امامل والمالسيميا( والية اللوليميا يسم ( المسوشفى ايسام مدع  المسوشفى باطالع الف عل علىيام 

 امطفا  هؤم  مساعدة في المدني المجومع او  وعن امطفا  من المهمة الش عحة هله مع المسوشفى

 من الوي السبل اهم ط ح وام المجومع في المهمة الش عحة لونهم يلوبهم الى والس و  الف لة وااخا 

 الكاا  مع الف عل اجو  ثم ومن .للمجومع خدمة والف عل والمسوشفى الكلية بين الوماوم اواص  فو   انها

 الب عئة و وههم على والبسمة الوفاؤ   وح وبه اشجيمهم على للممل امطفا  بين المسوشفى في الطبي

 عوس  الدلوو  المسوشفى مدع  السيد البيط   الطل للية عمااة اشك  بدو ها .عليهم املماب واوزعع

 مع للمقو لات وامسوماع األمو  من المدعد منايشة عن عووانى لم والل  امسوقبا  لفاوة على البد اني

 لألسواذ موصو  والشك  .المصابين األطفا  خدمة سبيل في الوامة المساعدة وابدا  الزائ  الكلية ف عل

 اائ ة اعالم  مبة مدع (  ال زاق عبد والست  لى  ) البش عة الموا ا ولدة مسؤو  ( محمد خالد عال 

  اهة في الماملين لكافة الشك  ولللك  ولوه في الف عل وم افقة المهمة اسهيل علىى( نينو صحة

 .محبة بكل ممنا الوماوم على والمالسيميا اللوليميا

 مع  دعدة افاق نفو  ام ونأمل زعا ات هكلا في مسوم ة البيط   الطل للية سوكوم امالى وبمونه

 .منا الكمي  اسوحل الوي المهمة الش عحة لهله خدمة المدني المجومع
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 الداخلية األقسام زيارة 
 

 

   على  عاعة طلبوها امعزا  من سكنة األيسام ل صا من عمااة للية الطل البيط

الداخلية  وضمن النشاطات الموجداة لكاا ها الود عسي الموميز  زا  عدا من اد عسي ف ع 

الفسجلة والكيميا  الحيااية واماوعة موممل بالسيد  ئيت الف ع الدلوو  نشأت غالل مصطفى 

نة األيسام الداخلية للو ليل بهم مع واد عسي الف ع الك ام  طالبات وطالب لليونا من سك

بداعة المام الد اسي الجدعد واهدائهم سالت غلائية والوأليد على أهمية الوماوم بين القائمين 

على األيسام الداخلية والكلية ويد  افقهم في زعا اهم هله والوي   ت عوم اليميت الموافل 

الداخلية لل من الدلوو  أسامة  مسؤولي اإلسكام لطلبة الكلية في األيسام 11/11/9112

موفل الم ايي )مسؤو  إسكام الطالب( والدلوو ة سومف  با  لالل )مسؤولة إسكام 

 .ألساالاهمالطالبات في الكلية(  ويد ابدى الطلبة ا ايالهم لهله المباا ة و ك هم 
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 واالستشارات للخدمات العلوم تاج شركة مع والشراكة التعاون مذكرة 

التنفيذ  حيز تدخل البيطرية
  

 ويمها الوي والش الة الوماوم مافايية اطبيقا

 الدلوو  امسواذ البيط   الطل للية عميد السيد

 الملوم ااج مدعنة   لة مع طه سالم مني 

 للية اجهيز ام البيط عة  وامسوشا ات لليدمات

 البيط   الومليمي والمسوشفى البيط   الطل

 امسويدام ا ل من الطيو  لبيض بمفقسات

 الد اسات طلبة اجا ب ا  ا  في الميوب  

 لمية من المواا الوي عن فقال والمليا امولية

 واهيئة والونري  الومقيم  ألغ اض اسويدم

  .الج الية للممليات الحيوانات

 

  البيطرية للعلوم العراقية لمجلةانجاز ل

 
 ممامل على البيط عة للملوم الم ايية المجلة لصلت

 في ع بيا   ثاني بو ايل 0.1 بمقدا  ا سي  الم بي الوأثي 

 ضمن صنفت لما والحيااية  الطبيمية اخوصاص الملوم

 لصلت ليه الوصني   هلا بيانات يواعد في امولى الفئة

 ضمن الو ايل هلا على البيط عة للملوم الم ايية المجلة

 الوأثي  لممامل الدولي ال ابع الملوقى فماليات

 الم بية الملمية للمجالت الم  مية وامسوشهااات

 بي وت في اييم والل  (ا سي  (ب اخوصا ا   المم وف

 اخلت ليه المام  لهلا امو  اش عن من الماله بوا عخ

 من امولى المجموعة في البيط عة للملوم الم ايية المجلة

  انوقا  وام ع بية مجلة  4300 الى عصل ما مع المنافسة

 بمدها لوحصل امخوصاصات ميول  في مجلة 499

 .المانية الم ابة على البيط عة للملوم الم ايية المجلة
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البيطري كلية الطب في االكاديميين نقابة ممثل انتخابات  
 
 

انويابات مممل نقابة  9112/ 01/11عوم ام بما  الموافل    تن الشفافية والدعمق اطية في ا وا  م

 -املااعميين في للية الطل البيط   بحقو  الدلوو  باسل خل  لموا )نقيل املااعميين الم اييين 

ف ع نينوى( وعدا من اد عسي للية  –ف ع نينوى ( والسيد عاس   ك  المولى )نائل نقيل املااعميين 

نوى اطلع فيها الحقو  عن اخ  المسوجدات الطل البيط    اسوهل اللقا  بكلمة للسيد نقيل الااعمي ني

والنشاطات الوي اقوم بها النقابة ثم   ح للحقو  الية امنوياب واملااعميين اللعن عحل لهم الو  ي  

لومميل النقابة في الكلية  وام اخل اسما  الم  حين والل  بلغ عداهم ثالثة م  حين وهم لل من الدلوو  

  محمد علي لمد والدلوو  علي سميد الجلبي  وام اوزعع بطايات صفوام عوس  البا وا  والدلوو

اميو اع على اد عسي الكلية ثم  مع البطايات واعالم النوائج الوي اوضحت اقدم واض  للدلوو  صفوام 

 عوس  البا وا   ليوم اعالم فوزه بممملية النقابة في الكلية وبصو ة  سمية.

  مومملة باألسواذ الدلوو  مني  سالم طه  الدلوو  صفوام بدو ها هنأت عمااة للية الطل البيط 

 البا وا  على هلا الفوز الم عض وامنت له الموفقية والنجاح في ااا  مهامه.
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 مناقشات

 للكالب اهلوائية القصبة يف االذى إلصالح خمتلفة مواد استخدام تناقش البيطري الطب كلية يف دكتوراه اطروحة

 مواد استخدام الموصل بجامعة البيطري الطب كلية في دكتوراه اطروحة ناقشت

 قدمها التي الدراسة اذ هدفت للكالب الهوائية القصبة في االذى إلصالح مختلفة

 القصبة غضروف تجدد امكانية تقيم الى (خلف اسماعيل حازم اسامة( الطالب

 وتم الكالب في الهوائية القصبة مجرى في اذى احداث خالل من الهوائية

 متابعة خالل من الهوائية القصبة نسيج في المستحدث االذى التئام دراسة

 .الجراحية العملية اجراء بعد حيوان لكل السريرية العالمات

 اربع الى قسمت المحلية الكالب من معين عدد استخدام الدراسة وتضمنت

 ثم ومن الهوائية القصبة نسيج من العنقي الجزء في اذى استحداث وتم مجاميع

 وحسب وصناعية بايولوجية مواد استخدام خالل من المستحدث االذى اغالق

 .مجموعة كل

 المواد جميع استخدام خالل من االذى اصالح امكانية الدراسة واستنتجت

 .االذن بغضروف الذاتي للترقيع االفضلية مع المستخدمة

 

 الكالب يف خلل الوتر لعالج خمتلفة ذاتية حيوية الستخدام سقاالت مقارنة دراسة تناقش  دكتوراه اطروحة
ناقشت اطروحة دكتوراه في كلية الطب البيطري بجامعة الموصل دراسة مقارنة الستخدام سقاالت حيوية ذاتية مختلفة 

( الى تقيم التئام وتر العرقوب الدراسة التي قدمتها الطالبة )اسماء حسين عالوي اذ هدفت لعالج خلل الوتر في الكالب 

المقطوع تجريبيا في الكالب المعامل بأنواع مختلفة من 

 السقاالت الحيوية الذاتية.

( من الكالب المحلية  63وتضمنت الدراسة استخدام ) 

البالغة والسليمة من االمراض قسمت الى أربع مجاميع 

وذلك لغرض اجراء الدراسة عليها. واستنتجت الدراسة 

استعمال السقاالت )البالزما الغنية بالصفيحات ان 

الدموية، الوريد والخلب( قد أسهم في تسريع عملية التئام 

الوتر وتحسينها من خالل زيادة تكاثر االرومات الليفية، 

 .تقليل االلتصاقات وتحسين االداء الوظيفي
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  مناقشات

 

 حمافظة نينوى عجول يف البقري املخلوي التنفسي لفريوس الرئة ذات وبائية البيطري تناقش الطب كلية يف دكتوراه اطروحة

 

نايشت اط ولة الوو اه في للية الطل البيط   بجاممة الموصل وبائية ذات ال ئة لفاع وس الميلو  

لطالل )خق   اسم لسين( الى الد اسة الوي يدمها ا هدفتاذ الونفسي البق   في عجو  محافرة نينوى. 

الكش  عن نسل انوشا  الفي وس الميلو  الونفسي البق   باسويدام اخوبا  امليزا غي  المبا   في 

عينات مصل الدم في امبقا  والمجو  في محافرة نينوى  واشييص الفي وس اعقا باسويدام اخوبا  

ات المس  امنفية والمقا نة بين امخوبا عن امليزا المبا   واخوبا  افاعل البلم ة الموسلسل في عين

  وا  ا  اخوبا  البلم ة الموسلسل الممكوس الموداخل لزعااة األيد اشييص الفي وس الميلو  الونفسي.

ا  عت الد اسة على يطمام امبقا  المووا دة في محافرة نينوى بميول  امعما  وبنرم ا بية ميولفة 

الى نهاعة  ه   9111الميلو  الونفسي البق   وللمدة من بداعة  ه  اعلو  وغي  ملقحة ضد الفي وس 

 لفي وس الميلو  الونفسي البق   بلغت لواسونوجت الد اسة ام نسبة امنوشا  الكلية  9112اعلو  

مبا   واخوبا  امليزا المبا   ال% باسويدام اخوبا  امليزا غي   01.0% و  01.22و %  20.11

لبلم ة الممكوس الموسلسل الموداخل على الووالي واظه ت الد اسة و وا اوافل بين اخوبا  واقانة افاعل ا

 امليزا المبا   واخوبا  افاعل البلم ة الموسلسل الممكوس في اشييص امصابة بهلا الفي وس.
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يةلمعال رشالو   
 

 (PCR) املتسلسل البلمرة تفاعل تقنية  وتطبيقات اساسيات عمل ورشة

ف ع الصحة المامة البيط عة و  ة عمل  أيامب عاعة عمااة للية الطل البيط   

بدأت فماليات   (PCRالموسلسل ) عن اساسيات واطبيقات اقنية افاعل البلم ة

لمالثة اعام  ليه افوو   واسوم ت  9112/  11/ 91عوم امثنين الموافل  الو  ة

و  ة الممل هله السيد عميد للية الطل البيط   امسواذ الدلوو  مني  سالم طه 

و لل بالزمال  المشا لين االها للمة السيدة  ئيت ف ع الصحة امسواذ 

الدلوو ة منوهى غاز  لسن والوي يامت بش ح مو ز عن ب نامج الو  ة والوي 

 عملي وعقوم بوقدعمها نيبة من اد عسي الف ع. اوقمن محاض ات نر عة واطبيل
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يةلمعال الورش  

 املوصل جامعة االلكرتوني جملالت النشر تطوير حول عمل ورشة

ب عاعة السيد  ئيت  اممة الموصل امسواذ الدلوو  يصي لما  الدعن املمد  وبحقو  

يامت للية السيد مساعد  ئيت الجاممة للشؤوم الملمية امسواذ الدلوو  مفيد ذنوم عونت  ا

مجالت  اممة الموصل عن موطلبات اخو  مجالت  اممة ل الطل البيط   و  ة عمل

ويد يام السيد عميد  9112/  11/  92عوم المالثا  الموافل   DOAJالموصل في مسووعل 

للية الطل البيط   بوقدعم الو  ة من خال    ح مفصل عن الموطلبات المامة لدخو  

ولق ها المدعد من  ؤسا  اح ع   .DOAJمجالت  اممة الموصل في مسووعل 

 المجالت الملمية في الجاممة.
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  دورات التعليم المستمر

 العام هلذا االوىل التدريبية الدورة يقيم واالدوية احلياتية والكيمياء الفسلجة فرع

 لهلا البيط   الطل للية اقيمه ام المق   من والوي المسوم  الومليم او ات منهاج ضمن

 او اه 1/11/9112الموافل  امثنين عوم الحيااية واماوعة والكيميا  الفسجلة ف ع ايام المام 

 مع والومامل اماوعة اعطا  ط ائل"والموسومة   9191-9112للمام  امولى الود عبية

 مع الومامل في وامنسانية الملمية باألست المشا لين لوم ع  وذلك " الميوب عة الحيوانات

 ونوع طبيمة لسل الميوب عة الحيوانات من المناسل النموذج واخويا  الميوب عة الحيوانات

 اماوعة   ع لساب وط ق الميوب عة الحيوانات ا بية مشالل على والوم ف الملمي البحه

 ة.الميوب ع الحيوانات واكاث  ا بية ط ق لومليم باإلضافة الحيوانات لهله اعطائها وط ائل

 نشأت والدلوو  طه سالم مني  الدلوو  األسواذ البيط   الطل للية عميد السيد الدو ة افوو 

 محاض ات عدة القا  وام واألاوعة  الحيااية والكيميا  الفسجلة ف ع  ئيت مصطفى غالل

 للسااة  هااات اوزعع الدو ة ام خوام وفي الف ع  اد عسي من لنيبة وعملية نر عة علمية

 .الدو ة في المشا لين
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  رات التعليم المستمر

 "الوبائية االمراض والتحكم مبعلومات اإلدارة سترياتيجيات" الدورة العلمية يقيم البيطرية العامة الصحة فرع

الملمية ) سو اايجيات ف ع الصحة المامة البيط عة الدو ة  أيام ضمن منهاج او ات الومليم المسوم  

 اإلاا ة والوحكم بمملومات امم اض الوبائية( وذلك بهدف:

(  سم خا طة وايمية  لبمض امم اض المنوش ة في محافرة نينوى والحد من ظهو  امم اض 1

 الوبائية في المناطل المحداة.

 ( اسويدام اللقالات والويلص من الحيوانات النافقة.9

 .OIEالحدواعة والفو ات المحداة من يبل  امسوي اا عند المنافل( أاباع ضوابط 0

 للحد من انوشا  امم اض الوبائية. الكفيلة ( وضع السبل 4

الحيوانات المصابة بهله الياصة بح لة  GPS ( امسويدام امممل في اطبيل نرام واحدعد المناطل5

 امم اض.

والمسوشفيات البيط عة والمحا   الحدواعة للوصو  ( ايامة اماوم مشو ك بين لليات الطل البيط   1

 الى امهداف المنشواة.

لمدة عومين مووالين السيد عميد للية  اسوم ت والوي  92/11/9112عوم امثنين الموافل  ويد افوو  الدو ة

له الطل البيط   امسواذ مني  سالم طه و لل بالزمال  المشا لين فيها وامنى لهم اسوفااة لبي ة من ه

 الدو ة الملمية.
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 نشاطات علمية

 

 البصرة جبامعة الطب البيطري كلية يف ماجستري رسالة جلنة مناقشة رئيس البيطري الطب كلية عميد السيد

ا أس امسواذ الدلوو  مني  سالم طه لجنة 

منايشة طالل الما سوي  )مقداا سوا  عبد 

 الجبا ( عن  سالوه الموسومة "احدعد اأثي  اا 

السك  الوج عبي على  فا  الكسو  المسوحدثة 

اج عبيا  بمرم الفيل في الكالب" والوي   ت 

في للية  9112-11-94 عوم اليميت الموافل

الطل البيط   بجاممة البص ة  ليه بحمت 

هله ال سالة اأثي  اا  السك  الوج عبي على 

الوئام الكسو  المسوحدثة بمرم الفيل في الكالب 

 العو عد.وعال ها بالك

 

 البصرة جامعة يف طالب ماجستري مناقشة يف تدريسي مشاركة

 ا ك امسواذ الدلوو  ظاف  محمد 

)مماوم المميد للشؤوم الملمية عزعز

في منايشة  سالة الما سوي   والطلبة(

الموسومة )اقييم بمض مكونات السائل 

الج عبي ومصل الدم في إناث الجاموس 

بمحافرة البص ة( لطالل الما سوي  

صفا  عدنام منصو  في اخوصاص 

الووليد البيط   في للية الطل البيط   

بجاممة البص ة  وذلك عوم ام بما  

 .9112-11-90المصااف 
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علمية نشاطات   

 دهوك جامعة / الطب كلية يف دكتوراه اطروحة مناقشة يف تدريسي مشاركة

 السنج   الغني عبد  عد الدلوو  امسواذ  ا ك

 الطل للية في الوو اه  اط ولة منايشة في

 عن مييائيل سامي نبا  للطالبة اهوك بجاممة

 : الموسومة اط ولوها

 Microbiologic & Molecular of TEM 

.bla, SHV bla and CTX – M 

producing uropathogenic  E. coli in 

Duhok city  

 .9112-11-11وذلك عوم اليميت الموافل 

 

 دهوك جامعة يف البيطري الطب كلية ماجستري يف رسالة مناقشة يف تدريسي مشاركة
 

 ا ك امسواذ المساعد الدلوو  ل م ها م عحيى 

)الود عسي في ف ع امم اض وام اض 

الدوا ن( في منايشة  سالة ما سوي  في للية 

الطل البيط   بجاممة اهوك عوم اليميت 

للطالل  زلا  خالد  9112-11-11الموافل 

 نبي عن  سالوه الموسومة:

" Histopathological, Histochemical 

and Biochemical effect of Quercetin 

in the diabetic male rats " 
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  نشاطات علمية

للية  / يسم علوم امنواج الحيوانيفي منايشة  سالة ما سوي  في   هبا  خليل اب اهيم  ا لت الدلوو ة 

اأثي  )( في  سالوها الموسومة و يا  عاا  المد يصاب با يطالبة ) ل/  اممة الموصل لالز اعة والغابات

 Cyprinusبدعال عن لسبة فو  الصوعا في عليقة اسماك الكا ب الشائع  Spirulinaاملال  الجزئي  

carpiol  10/11/9112 الموافل املدوذلك  في عوم  (في بمض المماعي  امنوا ية والدمية. 

 

 

 

 

 

 العلوم كلية يف ماجستري رسالة يف مناقشة اجملهرية االحياء فرع رئيس مشاركة

 

 ا لت الدلوو ة منا  لماا  لسن في 

منايشة  سالة ما سوي  في للية الملوم  يسم 

علوم الحياة /  اممة الموصل لطالبة 

الما سوي  ) ن مين طا ق فاضل علي( في 

عز  واصني  ) سالوها الموسومة 

Microsporidia sp  من األ ياص

وذلك   (في مدعنة الموصل باإلسها المصابين 

 .9112-11-94في عوم اليميت المصااف 
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 نشاطات علمية
 

 اجملهرية األحياء فرع نشاطات

ضمن النشاطات الملمية لف ع األليا  المجه عة يامت لجنة بنك المزمت الج ثومية في ف ع امليا  

 في الصو .المجه عة بونمية وانشيط عزمت   ثومة ميولفة من بحوث اد عسي الف ع ولما موضحة 

 

 

 

 

 

 

 

الكلية علمية لتدريسي مشاركة  

ضمن اعما  المؤام  الملمي الدولي الحاا  

11عش  لملوم الحيوام 
th
 international 

Animal Science Conference  والمقام

/ الجمهو عة الو لية  للفو ة من  في لبااوليا

   ا ك لل من امسواذ  91-99/11/9112

المساعد الدلوو ة هنا  خليل اسماعيل وامسواذ 

المساعد الدلوو  ل م ها م المالح )الود عسيين 

في ف ع امم اض وام اض الدوا ن(  وعلى 

هامش فماليات المؤام  القى الدلوو  ل م ها م 

 المالح بحما بمنوام:

"Fallopian tubes lesions in non-

pregnant ewes in Mosul"  

واقمنت المشا لة اعقا منايشة المدعد من  91/11/9112 الجلسة المانية من عوم امثنين المصااففي 

 البحوث ضمن الجلسات الملمية للمؤام .
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  حلقات دراسية

 

 

 شكر وتقدير 

 البيطري الطب كلية عميد للسيد العلمي البحث لشؤون العايل التعليم وزارة وكيل السيد من وتقدير شكر

 الوزا ة وليل) محمد ياسم فؤاا الدلوو  امسواذ الملمي والبحه المالي الومليم وزا ة وليل السيد و ه

 امسواذ الموصل  اممة / البيط   الطل للية عميد للسيد واقدع   ك  لواب( الملمي البحه لشؤوم

 Digital مولد ال يمي الكائن مم ف على الحصو  في المبلولة لجهواه نر ا طه  سالم مني  الدلوو 

Object Identifier (DOI) الموصل  اممة عن اصد  الوي المنشو ات لجميع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان الحلقة الدراسية االسم ت

 Prosthogonimus ovatus in chicken وعد خالد 1

 Modern methods for hemostasis in animals فؤاا مؤعد 2

 Shock and its, causes, stages, types and treatments  ضوام  عاض 6

 Study of fluid therapy, definition, induction, mechanism محمد صدعل 4

and types 
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 شكر وتقدير

 البيطري الطب كلية تدريسي من لعدد شكر كتب يوجه املوصل جامعة رئيس السيد

 من عدا الى واقدع ه  ك ه املمد  الدعن لما  يصي الدلوو  األسواذ الموصل  اممة  ئيت السيد و ه 

 الملمية البحوث ونش  بوقييم  هوا من بللوه لما وذلك  سمية لول خال  من البيط   الطل للية اد عسي

 . ه  يدم مع سكوبت  مسووعبات وضمن اأثي  ممامل لها عالمية مجالت في

 االسم ت االسم ت

 أ.م.ا. عدنام علي لسو 01 أ.ا. مني  سالم طه 1

 أ.م.ا. محمد علي لمد 01 أ.ا. ظاف  محمد عزعز 2

 أ.م.ا. ل م ها م عحيى 09 أ.ا. ليه محموا ااؤا 6

 أ.م.ا. المد خل  علي 00 أ.ا. فدوى خالد اوفيل 4

 أ.م.ا. محمد عبد امله  لاو  04 أ.ا. غااة عبد المنمم فا س 5

 أ.م.ا. اعمام غانم سليمام 05 أ.ا. محمد خالد  ندالة 3

 أ.م.ا. عد  طلمت نممام 01 .  عد عبد الغني السنج  أ.ا 7

 م.ا. سح  محمد اب اهيم 01 أ.ا. منوهى غاز  لسن 8

 م.ا. محمد اسامة عبد المجيد 02 أ.ا. مزالم عاسين خليل 9

 م.ا. عصام بهنام بشي  02 أ.ا. باسمة عبد الفواح محمد 11

 الم اييم.ا. اسامة موفل  41 أ.ا. مأب اب اهيم صدعل 11

 م.ا. نااعة لامد محمد 41 أ.م.ا. هيمم صدعل البك   12

 م.ا. وسيم لنا ل ومي 49 أ.م.ا. منا  لماا  لسن 16

 م.ا. السام مني  المد 40 أ.م.ا. ثام  عبد المزعز عز الدعن 14

 م.ا. عم  ها م  يت 44 أ.م.ا. ضيا  محمد طاه  15

 علي لسين م.ا. المد 45 أ.م.ا. منى لازم اب اهيم 13

 م.ا. علي سميد لموا  41 أ.م.ا. عم ب  مف  موسى 17

 م.ا. سهى محموا المد 41 أ.م.ا. بنام خالد عبد ال لمن 18

 م.ا. المد صالح ناص  42 أ.م.ا. ممن سمي  للو 19

 م.ا. عمامة زهي  صال  42 أ.م.ا. ا واق المد لسن 21

 محمدم.ا. عما  غانم  51 أ.م.ا. نشأت غالل مصطفى 21

 م.ا. سفانة خق  محموا 51 أ.م.ا. ليام عاسين خليل 22

 م. سوسن محمد امين 59 أ.م.ا. صفوام عوس  محموا 26

 م. محمد م عي لسن 50 أ.م.ا. وسن أمجد المد 24

 م. ب ا  ا عد اب اهيم 54 أ.م.ا. س ى سالم اغوم 25

 م.م. بيدا  عونت محموا 55 أ.م.ا. فنا  ابلحد اسحل 23

 م.م. اعمام لياو  مزم 51 أ.م.ا. نااعة سلطام مهد  27

 م.م. الياس خق  لسين 51 أ.م.ا. سيفام سمد فاضل 28

   أ.م.ا. ييت طالل  ك  29



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تصدر عن 

 عمادة كلية الطب البيطري / جامعة الموصل
 :هيئة التحرير

 أ.د. منير سالم طه ............................ رئيساً.

 ............... عضواً.أ.د. ظافر محمد عزيز 

 

 

 :تصميم وتنفيذ شعبة اإلعالم والعالقات العامة

 ........................ رئيساً  توفيق السيد احمد نوزد

 م.م. إيمان حياوي الزم ............... عضواً 

 م.م يمان سعد فاضل ................. عضوا

 السيد أثير نبيل طه..................... عضواً 

 السيد سعد احمد حسن .................. عضوا
 


