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تتقدم عمادة كلية الطب البيطري بالتهنئة الى منتسبي كليتنا خصوصاً ومنتسبي كليات 

الطب البيطري في العراق عموماً بعد وصول الكتاب الخاص باحتساب نقاط الترقية 

ن العلمية للجدول رقم اثنان للعاملين في المستشفيات التعليمية، حيث تم شمول التدريسي

العاملين في المستشفيات التعليمية البيطرية من ضمن فئة خدمة المجتمع، وبهذا تكون 

المستشفى التعليمي البيطري التابع لكلية الطب البيطري بجامعة الموصل مشمولة بهذا 

القرار، والذي جاء تتويجاً للجهود التي بذلها السيد المساعد العلمي لجامعة الموصل 

ر سالم طه في منصبه السابق كعميد لكليتنا ومتابعته للموضوع من االستاذ الدكتور مني

قبل الجهات المختصة والسيد الوكيل العلمي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. 

فؤاد قاسم محمد بهذا الخصوص، فلهم منا كل الشكر والتقدير، ولمنتسبي كليتنا باصدق 

وجهودهم المبذولة في خدمة المجتمع من  كلمات التهنئة بإنصافهم واستعادة حقوقهم

خالل المستشفى التعليمي البيطري، إذ اننا نستطيع القول وبثقة بان المستشفى التعليمي 

البيطري التابع لكلية الطب البيطري بجامعة الموصل تغطي اليوم مايصل اغلب حاالت 

الحيوانات المريضة من عالج وتشخيص لالمراض وصرف العالجات واجراء 

العلميات الجراحية والحمالت العالجية مجاناً في مدينة الموصل والمناطق المحيطة 

بها، فضالً عن تقديم االستشارات الميدانية والعلمية في مجاالت الحيوانات الحقلية 

 .وتربية الدواجن واالسماك

 الف الف مبروك لكم والموفقية للجميع في ترقياتهم العلمية

 

 

 

 

 

 

دالعمي  
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برعاية وحضور االستاذ الدكتور قصي كمال الدين االحمدي رئيس جامعة الموصل اقام فرع الصحة العامة البيطرية  

 /7ني والوقائي الندوة العلمية الموسومة )صحة المستهلك من صحة الحيوان( يوم الثالثاء الموافق وفرع الطب الباط

وعلى قاعة كلية التمريض وقد شهدت الندوة ايضا حضور السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون  2020 /كانون الثاني 

نينوى وعدد غفير من تدريسيي جامعة الموصل العلمية وعدد من عمداء الكليات والسيد نقيب االطباء البيطرين في 

 .. وكلية الطب البيطري

استهلت الندوة بتالوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة رئيس اللجنة التحضرية والتي القاها االستاذ الدكتور ظافر محمد 

لسيد مساعد رئيس الجامعة التي شملت درع الكلية ل عزيز، تال ذلك تقديم السيد رئيس جامعة الموصل لعدد من الدروع 

للشؤون العلمية االستاذ الدكتور منير سالم طه تقديرا لجهوده التي بذلها خالل تسنمه عمادة كلية الطب البيطري ودروع 

للشركات الداعمة للندوة، ليتم بعدها تقديم المحاضرة االفتتاحية لألستاذ المساعد الدكتور ضياء محمد طاهر والتي كانت 

 (.م واحد صحة واحدةبعنوان )عال

اعقب تلك المحاضرة فترة استراحة قصيرة ليتم بعدها بدء الجلسة العلمية للندوة برئاسة االستاذ الدكتور رعد عبد الغني 

السنجري ومقررية االستاذ الدكتورة مأب ابراهيم الفروجي، والتي تم خاللها القاء ثالث محاضرات االولى للدكتور 

)االمراض االنتقالية وتأثيرها على صحة الحيوان والمستهلك(، والثانية للدكتور معن طاهر قيس طالب شكر بعنوان 

جرجيس بعنوان )النظم الغذائية وعالقتها بصحة الحيوان والمستهلك( اما المحاضرة الثالثة فكانت للدكتور عمر هاشم 

ة االقتراحات والتوصيات واختتام الندوة من شيت بعنوان )الخطط التوجيهية في الرقابة على األغذية( ليتم بعدها قراء

 .قبل السيد رئيس الجلسة العلمية
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من المواطنين في مدينتا العزيزة نظرا النتشار ظاهرة الكالب السائبة في محافظة نينوى وبالتزامن مع اطالق نداءات عدة 

بخصوص هذه الظاهرة والن الكلية الطب البيطري سباقة دوما في خدمة المجتمع الموصلي من خالل تقديم العديد من الحلول 

العلمية والعملية للحد من الظواهر السلبية التي تواجه المدينة وخصوصا في مجاالت الطب البيطري، اقام فرع الجراحة 

الدكتور قصي كمال الدين االحمدي رئيس جامعة  سل الحيوان في كلية الطب البيطري وبرعاية وحضور االستاذوعلم تنا

 2020 / كانون الثاني / 22الموصل ندوته الموسومة )السيطرة على الكالب السائبة جراحياً وهرمونياً( يوم االربعاء الموافق 

السيد عميد كلية التمريض في جامعة تلعفر والمعهد التقني الزراعي وعدد في قاعة المنتدى العلمي واالدبي للجامعة حضرها 

من عمداء الكليات وأعضاء مجلس الجامعة ونقيب االطباء البيطرين في محافظة نينوى، ابتدأت اعمال الندوة بتالوة آيات 

لجنة التحضيرية للندوة، بعدها تناولت من الذكر الحكيم ثم كلمة السيد عميد الكلية االستاذ الدكتور ظافر محمد عزيز رئيس ال

محاضرة االفتتاح التي القاها االستاذ الدكتور منير سالم طه مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية واستاذ الجراحة البيطرية 

طه على في كلية الطب البيطري موضوع )الرفق بالحيوان في االسالم والقوانين الدولية( حيث أشار فيها الدكتور منير سالم 

ضرورة الحد من هذه الظاهرة بعيدا عن قتل الكالب او تسميمها بالستركنين واهمية الرفق بالحيوان وان مصطلح الكالب 

السائبة ال يعني الكالب المسعورة وانما هي الكالب التي ال مأوى لها، منح بعدها السيد رئيس الجامعة درع الندوة الى فريق 

ليمه الى رئيس الفريق الدكتور عمر فيصل فضيل والذي القى بعد ذلك محاضرة عن مشروع الراحمون الخيري والذي تم تس

المحمية لحل ظاهرة الكالب السائبة مشيراً فيها الى محاور عديدة في المشروع تتلخص بأهمية استحداث هذا المشروع 

السائبة من الكالب ضمن محميات  بوصفه احد أهم المشاريع الحضارية المعتمدة في دول العالم من أجل حصر االعداد

ومعالجتها بشكل علمي يعتمد أسساً علمية وبحثية في تحسين انواعها في اطار مشروع يخدم المجتمع بتخليصه من تداعيات 

 .انتشارها بشكل عشوائي في المدينة وفي ناحية اخرى سيوفر مساحة خضراء ودخالً اقتصادياً مضافاً 

بعدها الجلسة العلمية برئاسة أ.م.د. ميسر غانم ذنون، ومقررية أ.م. عدي طلعت نعمان وقد  اعقب ذلك استراحة قصيرة لتبدأ

تناولت الجلسة العلمية ثالث محاضرات االولى كانت لألستاذ الدكتور طه حماد مخلف عميد كلية العلوم االسالمية والتي 

ألستاذ الدكتور ليث محمود داؤد بعنوان )السيطرة على اشار فيها الى حكم قتل الحيوان في الشريعة االسالمية، ثم محاضرة ل

الكالب السائبة جراحيا(، ومحاضرة اخيرة للدكتور محمد عبد االله رحاوي بعنوان )السيطرة على الكالب السائبة هرمونيا(، 

 .ليتم بعدها قراءة االقتراحات والتوصيات واختتام الندوة من قبل السيد رئيس الجلسة العلمية
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افتتاح الدورة التدريبية "االمـراض في الحيوانات المختبرية" والتي يقيمها فرع  2020/ كانون الثاني /  13االثنين  يومجرى 

االمراض وامراض الدواجن وتستمر ليومين متتالين، وقد افتتح الدورة السيد عميد كلية الطب البيطري االستاذ الدكتور ظافر محمد 

بالدورة، تضمنت فعاليات اليوم االول القاء محاضرات علمية لنخبة من تدريسي الفرع، حيث عزيز ورحب بالزمالء المشاركين 

، تالها (Introduction to pathology of laboratory animals)  القت الدكتورة هناء خليل اسماعيل محاضرة بعنوان

ضرة اخرى للدكتور احمد محمد علي السيدية ، ثم محا(Diseases of mice)  محاضرة أخرى للدكتور كرم هاشم المالح بعنوان

، ومحاضرة (Diseases of Hamster) ، ومحاضرة للمدرس اصيل محمد محمد صالح بعنوان(Diseases of Rats) بعنوان

 .للمدرس ايناس شيت مصطفى لتختتم بها فعاليات اليوم االول للدورة التدريبية (Rabbits diseases) اخيرة بعنوان

استكمال المنهاج المخصص لهذه الدورة بعرض عدة مواضيع  خاللها حيث تم  لثاني واالخير للدورة التدريبيةاليوم ا فعاليات اما

 Handling and sample" مهمة تناوب على القائها عدد من تدريسي الفرع، اذ القى الدكتور وسيم حنا كرومي محاضرة بعنوان

collection in lab animals" الدكتور محمد غسان سعيد محاضرة أخرى بعنوان، كما القى "Diseases of Guinea pig" ،

   ,Practical laboratory animals scarification" ليتم بعدها اجراء التطبيق العملي في المستشفى التعليمي البيطري عن

Necropsy and sampling technique"  هراء عادل داؤود ، م.م. ذنون بأشراف كل من م.م. أنتصار خزعل شهاب ، م.م. ز

يونس الحبيطي، وفي النهاية تم اختتام فعاليات هذه الدورة بحضور السيد معاون عميد الكلية الدكتور سيفان سعد المحمود والتي 

 .شكر فيها الزمالء المشاركين على حضورهم ودعاهم الى المشاركة الفاعلة في الدورات المقبلة
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ة التعليم العالي رلمجالت العراقية ونالت تكريم وزاحصلت المجلة العراقية للعلوم البيطرية على المرتبة األولى على ا

مجلة في  ١٦٧المرة الخامسة على التوالي تحصد المجلة المرتبة األولى. ويذكر أن والبحث العلمي في يوم العلم وهي 

عموم القطر قد تنافست للحصول على هذا التكريم كما أن المجلة العراقية للعلوم البيطرية هي األولى عراقيا التي تدخل 

 .ولحد اآلن ٢٠٠٩ومنذ العام  Scopus ضمن فهارس المستوعب العالمي سكوبس

ي الوقت الذي تود رئاسة تحرير المجلة العراقية للعلوم البيطرية أن تقدم شكرها وتقديرها العالي لألستاذ الدكتور فؤاد وف

قاسم محمد وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي ورئيس التحرير السابق للمجلة العراقية للعلوم البيطرية على الجهود الخيرة 

المراتب المتقدمة، كما ونهدي هذا التكريم لراعي اإلبداع في جامعتنا السيد رئيس جامعة  التي بذلها حتى تتبوا المجلة هذه

الموصل األستاذ الدكتور قصي كمال الدين األحمدي ولجميع منتسبي جامعتنا الحبيبة، ونعاهد الجميع أن تبقى المجلة 

ل وان تكون مجلة علمية بحرفية ومهنية عالية العراقية للعلوم البيطرية على درب النجاح والتألق في سماء جامعة الموص

وان تكون مجلة لكل الباحثين في العراق والعالم تعنى بنشر البحوث في مختلف التخصصات البيطرية. الشكر كل الشكر 

 .لكل من أسهم في تقييم بحوث للمجلة ولكل المبدعين الذين يعملون بنكران الذات لتطوير المجلة
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اطروحة دكتوراه يف لكية الطب البيطري تناقش تأ ثري مثبطات الاروماتزي، بذور الكتان واملريامية 

 عىل اخلصوبة وفسلجة العظام يف ذكور اجلرذان

ناقشت اطروحة دكتوراه في كلية الطب البيطري تأثير مثبطات االروماتيز، بذور الكتان والميرامية على الخصوبة وفسلجة العظام في 

 الجرذان. ذكور

وتهدف الدراسة التي قدمتها الطالبة )هبة محمد جاسم( الى معرفة دور مثبط االروماتيز في الوظيفة التكاثرية والسلوك الجنسي والخصوبة 

ملغم/كغم( عن طريق الفم وتأثير مصدر  1فضال عن ايض العظام في ذكور الجرذان من خالل مثبط االروماتيز اللتروزول بجرعة )

غم عليقة(، مستخلص الميرامية )ا غم/ كغم وزن الجسم( عن طريق الفم لذكور الجرذان 100غم/25ين متمثال ببذور الكتان )لألستروج

 بعمر البلوغ ولفترة محددة.

ان معاملة ذكور الجرذان البالغة باللتروزول سببت انخفاضا معنويا في وزن الخصى، البروستات، النسبة المئوية  واستنتجت الدراسة 

لنطف الحية، عدد النطف، تركيز هرمون االستروجين، النسبة المئوية للمساحة السطحية للعظم وسمك الحويجزات العظمية لعظم الفخذ ل

وزيادة معنوية في النسبة المئوية للنطف الميتة، وتركيز هرمون التستوستيرون، فضال عن اضطراب في السلوك الجنسي لذا توصلت 

ين دور مهم في جميع وظائف الجهاز التناسلي الذكري، السلوك الجنسي الخصوبة والعظام لذكور الجرذان الدراسة الى ان لالستروج

انعكس ذلك من خالل التأثيرات السلبية الناتجة عن المعاملة باللتروزول وان المعاملة بمستخلص الميرامية سبب تحسن في بعض معايير 

تأثير اقل ايجابية، ولم تحدث المعاملة ببذور الكتان و مستخلص الميرامية تأثيرات ايجابية  الدراسة، بينما اظهرت المعاملة ببذور الكتان

 على السلوك الجنسي لذكور الجرذان.

 وقد تألفت لجنة المناقشة من

 كلية الطب البيطري( / رئيسا -أ.د. جبار عباس احمد )جامعة القادسية 

 ة الزراعة( / عضواكلي -أ.د. صائب يونس عبد الرحمن )جامعة الموصل 

 كلية الطب البيطري( / عضوا -أ.م.د. كرم هاشم يحيى )جامعة الموصل 

 كلية الطب البيطري( / عضوا -أ.م.د اشواق احمد حسن )جامعة الموصل 

 كلية الطب البيطري( / عضوا ومشرفا -أ.د. فدوى خالد توفيق )جامعة الموصل 

 الطالبة شهادة الدكتوراه. وفي نهاية المناقشة تم قبول الرسالة ومنحت
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زار السيد عميد كلية الطب البيطري االستاذ الدكتور ظافر محمد عزيز يرافقه السيد ممثل الكلية في االقسام الداخلية 

سينا وقسم السالم،  الدكتور اسامة موفق العراقي السكن الداخلي لطالب الكلية والمتواجدين في قسم ابن خلدون وقسم ابن

االطالع على واقع الطلبة واالستماع  ٢٠٢٠/ كانون الثاني /  ١٣وقد جرى خالل الزيارة التي جرت مساء اليوم االثنين 

الى احتياجاتهم و تقديم مجموعة من السالت الغذائية والمقدمة بدعم من أساتذة الكلية إلى طلبتنا االعزاء، وتابع النقص 

دمات ووعد برفعها إلى الجهات المختصة في رئاسة الجامعة، كما أثنى على الدور المميز الحاصل في بعض الخ

 .للمشرفين الليليين وعلى توفير وسائل الراحة للطلبة

 

 

 

قامت الدكتورة سوالف جبار وبتوجيه من عمادة كلية الطب البيطري متمثلة بالسيد عميد الكلية االستاذ الدكتور ظافر 

محمد عزيز، بزيارة الى االقسام الداخلية للبنات مع بداية السنة لإلطالع على أوضاع طالبات الكلية الساكنين في تلك 

اع الى المشاكل التي تواجههن وإيجاد الحلول المناسبة والتمنيات لهن بعام االقسام واالستفسار عن احتياجاتهن واالستم

جديد مليئ بااليجابية والعطاء والتأكيد على ان جامعة الموصل وكلية الطب البيطري هي البيت الثاني لهن، وذلك في 

 .٢٠٢٠ /كانون الثاني  / ٤يوم السبت 

ر يونس لمرافقته للسيدة مسؤولة االقسام الداخلية أثناء الزيارة، كما بدورها تشكر عمادة كلية الطب البيطري السيد عما

 .تتقدم بالشكر الجزيل الى الدكتور يوسف المال مدير االقسام الداخلية وكذلك ست سحر لتسهيل الزيارة

 .وانتهى اللقاء باتصال الطالبات بالسيد العميد وشكره شخصيا

 .تدريسي لكل طالباتنا وطالبنا االعزاء النجاح في مشوارهم الدراسيتتمنى كليتنا متمثلة بالعمادة والكادر ال
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اجرى عدد من التدريسيين من فرع الفسلجة والكمياء الحياتية واالدوية في كلية الطب البيطري يوم االربعاء الموافق 

وبتوجيه من عمادة الكلية زيارة الى اعدادية الرسالة للبنين وباالخص طلبة المرحلة السادسة/  2020 /كانون الثاني/ 8

االحيائي، وذلك العطاء نبذة تعريفية عن كلية الطب البيطري وماله من اثر في خدمة المجتمع في ضمان صحة 

راسة في الكلية والمجاالت التي ممكن االنسان من خالل صحة الحيوان وتنمية الثروة الحيوانية وتوضيح مدة الد

 .للطبيب البيطري العمل بها من خالل توزيع فولدر تعريفي عن الكلية لكل الطلبة

وكان في استقبال الوفد الزائر السيد مدير المدرسة االستاذ بسام محمود عزاوي واالستاذ أحمد حسام الدين أحمد الذي 

 .سهل كل اجراءات الزيارة

 علمية للكلية للتعرف على اقسامهارغبتهم بعمل زيارة  ووقد أبدى الطلبة والكادر التدريسي تفاعلهم مع هذه الزيارة 

 .ونشاطاتها

بدورها تتقدم عمادة كلية الطب البيطري بالشكر الجزيل الدارة وكادر اعدادية الرسالة على حسن استقبال كادر الكلية 

 .وتسهيل الزيارة

  د. سهى عبد الكريمو  د. رنا عامر عاصمو د. محمود سالمو د. اشواق احمد حسن: ذا النشاط كل منوقد ساهم في ه

 .السيد أثير نبيل طهو د. سوالف جبار كاكلي ود. هيام نذير متو  د. سهى محمود احمدو د. هديل محمد حميدو
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شارك االستاذ الدكتور منير سالم طه مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية في جلسة مجلس كلية الطب البيطري 

وبحضور السيد عميد الكلية االستاذ الدكتور ظافر محمد  ٢٠٢٠/  ١/  ١٩والذي انعقدت يوم االحد الموافق 

زيز والسيد معاون العميد االستاذ المساعد الدكتور سيفان سعد المحمود والسادة رؤوساء الفروع والسيد ممثل ع

نقابة اكاديمي نينوى، وقد جرى خالل الجلسة مناقشة عدة أمور تخص الكلية والطلبة، وقد أبدى السيد المساعد 

واعضاء المجلس سيادته على تسنمه منصب العلمي الرأي والمشورة، وفي نهاية الجلسة هنئ السادة رئيس 

 .المساعد العلمي وتمنوا له التوفيق في إدارة المهام الموكلة اليه خدمة لجامعتنا العريقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شارك االستاذ الدكتور ظافر محمد عزيز عميد كلية الطب 

يطري بجامعة الموصل وعدد من تدريسي الكلية في الندوة الب

التي اقامها قسم االنتاج الحيواني في المعهد التقني / الجامعة 

التقنية الشمالية والموسومة "ظاهرة انتشار الكالب السائبة 

واثرها الصحي والنفسي على المجتمع" والتي جرت يوم 

حيث بحثت الندوة  ،2020 /كانون الثاني  / 8االربعاء الموافق 

في عدة مواضيع اهمها االمراض الفايروسية والطفيلية التي 

تنتقل عن طريق الكالب، والمخاطر النفسية النتشار الكالب 

 .السائبة
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 مشاركة تدرييس يف مناقشة اطروحة دكتوراه جبامعة دهوك

شارك االستاذ الدكتور رعد عبد الغني السنجري )التدريسي في 

فرع الصحة العامة البيطرية( في مناقشة اطروحة دكتوراه في 

كلية الطب البيطري بجامعة دهوك للطالب )شيرزاد ابراهيم 

 Chemopreventive potenial" مصصطفى(، والموسومة

of Quercus infectroria galls extract against 

DMBA-induced skin Papillomagenesis in Mice" 

 . 2020/  1/  20وذلك في يوم االثنين الموافق 

 

 مشاركة تدرييس يف مناقشة اطروحة دكتوراه يف لكية الطب جبامعة دهوك

)التدريسية في فرع األحياء شاركت االستاذ الدكتورة احالم فتحي الطائي 

المجهرية( في مناقشة اطروحة دكتوراه في كلية الطب بجامعة دهوك 

 :للطالبة "هيفاء كوليك اسماعيل" والتي كانت بعنوان

"Toxocariasis: seroprevalence and risek factors 

among human in Amadiya, district_Duhok 

governorate,Kurdistan region, Iraq." 

 ٢٠٢٠/ كانون الثاني /  ١٢يوم االحد 
 

 

 مشاركة تدرييس يف مناقشة اطروحة دكتوراه جبامعة بغداد

شاركت أ.م.د. منال حمادي حسن )رئيس فرع االحياء المجهرية / كلية 

الطب البيطري / جامعة الموصل( في مناقشة اطروحة دكتوراه في 

كلية الطب البيطري بجامعة بغداد للطالب حيدر بركات عباس 

والموسومة )دراسات شكلية وجزيئية لالختالفات ضمن النوع لطفيلي 

مضيفين النهائي والوسطي( والتي جرت يوم المشوكات الحبيبية في ال

 .2020 /كانون الثاني / 7الثالثاء الموافق 
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 مشاركة تدرييس يف مناقشة اطروحة دكتوراه يف لكية العلوم جبامعة املوصل

شاركت ا.م.د. هناء خليل اسماعيل )رئيس فرع االمراض وامراض الدواجن  

كلية الطب البيطري / جامعة الموصل( في مناقشة اطروحة دكتوراه في كلية  /

س( والموسومة )دراسة العلوم بجامعة الموصل للطالبة )خنساء عزيز يون

المعزولة من اللثة  Entamoeba gingivais مقارنة لتأثيرات استنبات طفيلي

في اوساط زرعية طبيعية واخرى معاملة بمواد محفزة ضوئيا على االنسجة 

مع استخدام عالجات موضعية في االرانب المخمجة( والتي جرت يوم 

 .قاعة المدرج بكلية العلوموعلى  2020كانون الثاني  8االربعاء الموافق 

 

 مشاركة تدرييس من لكيتنا يف مناقشة اطروحة دكتوراه جبامعة دهوك

شارك الدكتور نشأت غالب مصطفى )رئيس فرع الفسلجة والكيمياء 

الحياتية واالدوية / كلية الطب البيطري / جامعة الموصل( في مناقشة 

دهوك، لطالب اطروحة دكتوراه في كلية الطب البيطري بجامعة 

في اطروحته  2020/  1/  23يوم الخميس  الدكتوراه عمر حسن عزيز،

 :الموسومة

 (Effects of administration of aspartame or sodium 

saccharin in the presence or absence of vitamin C or 

E on the wistar rat).  

 .الدكتور فؤاد قاسم محمد وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون العلمية االستاذوتشرفت لجنة المناقشة بكون أحد اعضائها 
 

 مشاركة تدرييس يف مناقشة اطروحة دكتوراه يف لكية الطب جبامعة املوصل

 

شارك االستاذ المساعد الدكتور عمار غانم الحايك ) رئيس فرع التشريح 

اقشة اطروحة البيطري / كلية الطب البيطري / جامعة الموصل( في من

دكتوراه في كلية الطب بجامعة الموصل لطالبة الدكتوراه رنا مصطفى احمد 

عن اطروحتها الموسومة ) التغيرات التركيبية في بعض االعضاء الداخلية 

للبالغين من ذكور الجرذان تحت تأثير ترامادول وعكس التغيرات بأعطاء 

 .2020اني / / كانون الث 27فيتامين سي( يوم االثنين الموافق 
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 نرش حبث علمي يف جمةل عاملية رصينة

نشر الدكتور قيس طالب شكر )رئيس فرع الطب الباطني والوقائي( والدكتور صدام ظاهر حسن وبالتعاون مع االستاذ الدكتور 

عالمية رصينة ضمن كمال الدين مهلهل السعد )التدريسي في كلية الطب البيطري / جامعة البصرة( بحثا علمياً في مجلة 

 (. مستوعبات سكوبس تحت عنوان )دراسة سريرية و دموية وكيموحيوية الصابة الجمال العربية بخمج البابيزيا

وقد هدف البحث الى تسجيل اهم العالمات السريرية لخمج البابيزيا في الجمال العربية وكذلك التغيرات الدموية والكيموحيوية 

 .التي يحدثها هذا الخمج

الجدير بالذكر ان هذه الدراسة تعد االولى من نوعها من حيث التعاون بين كليتي الطب البيطري لجامعة البصرة وجامعة من 

 .الموصل وفي هذا المجال
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 عنوان الحلقة االسم ت

 ماعز البور، المنشأ، االقلمة، الصفات االنتاجية، االنتشار ناظم احمد حسنأ.م.  1

 االغذية المعدلة وراثيا بين القبول والرفض غادة عبدالمنعم فارس أ.د. 2

 Magnesium imbalance أ.د.محمد خالد طه 3

 PET-CT Scan ميسر غانم الحمدانيأ.م.د.  4

 Role of kisspeptin in the reproduction محمد عبد اإلله رحاويأ.م.د.  5

 Slide Seminar أ.م.د. سيفان سعد المحمود 6

 Clinical, haemotological and biochemical قيس طالب العبيديأ.م.د.  7

parameters in Arabian one-humped camels 

(Camelus dromedarius) with Babesia caballi 

infection 

 Blood groups in animals هيام نذير متيم.د.  8

 Probiotics عامر يحيى الجلبيم.د.  9

 (IGF-1) 1-التأثيرات الفسلجية لعامل النمو المشابه لالنسولين  هديل محمد حميد 10

 Aeromonas infection in Fish صبا عبد الرحيم حسين 11
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تتقدم عمادة كلية الطب البيطري متمثلة باالستاذ الدكتور ظافر محمد عزيز عميد 

الكلية، بخالص التهاني واسمى التبريكات الى االستاذ الدكتور نشأت غالب مصطفى 

بمناسبة حصوله على لقب االستاذية، وتتمنى له مزيدا من النجاح والتقدم العلمي 

 .خدمةً لكليتنا وجامعتنا العزيزة

 .الف الف مبروك والى مزيدا من العطاء واالبداع

 

 

 

حصلت الدكتورة اقبال علي سلطان )التدريسية في فرع الصحة العامة 

البيطرية( على شهادة دولية في مجال الصحة العامة من والية 

 California كاليفورنيا في الواليات المتحدة االمريكية

Department of Public Health (CPDH) 

 .مبروك لكم هذه الشهادة الدولية .. والى مزيد من التألق والنجاح الف

 

 

 عودة طالب مبتعث

 

              عاد إلى أرض الوطن المبتعث الدكتور مطاع عبدالمطلب عبد 

 ) مدرس( بعد اكماله الدكتوراه باختصاص الكيمياء الحياتية من جامعة

yiLdiz Technical university  بدورنا نتقدم  التركية، ونحن

باجمل التهاني وأرق التبريكات له بمناسبة حصوله على الشهادة 

ونبارك لفرعه وكليتنا هذا االنجاز متمنين له المزيد من النجاح 

 .والتفوق

 



2020شهر كانون الثاني / /134د  الرسالة اإلخبارية لكلية الطب البيطري / العد  

15 
 

 

 

 

 ..تعزية

تتقدم عمادة كلية الطب البيطري بأحر التعازي والمواساة للدكتورة ايمان دحام هادي )التدريسية في 

 .باطني والوقائي( لوفاة والدهافرع الطب ال

 ..رحم هللا فقيدكم واسكنه فسيح جناته انا هلل وانا اليه راجعون

 

 

 ..تعزية

الفسلجة )فرع  تدريسية سهى عبد الكريمتتقدم عمادة كلية الطب البيطري بأحر التعازي والمواساة لل

 والدتها.( لوفاة والكيمياء الحياتية واالدوية

 ..رحم هللا فقيدكم واسكنه فسيح جناته راجعونانا هلل وانا اليه 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تصدر عن 

 عمادة كلية الطب البيطري / جامعة الموصل
 :التحريرهيئة 

 .رئيسا  أ.د. ظافر محمد عزيز ............... 

 أ.م.د. سيفان سعد المحمود...........عضوا .

 

 

 :تصميم وتنفيذ شعبة اإلعالم والعالقات العامة

 ........................ رئيسا   توفيق السيد احمد نوزد

 م.م. إيمان حياوي الزم ............... عضوا  

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

 السيد أثير نبيل طه..................... عضوا  

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


