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المؤتمر العممي السادس:

برعاية معالي وزير التعميم العالي والبحث العممي االستاذ عمي االديب وبحضور االستاذ

الدكتور ابي سعيد الديوه جي رئيس جامعة الموصل تم عقد المؤتمر العممي السادس لكمية الطب

البيطري وتحت شعار ( البحوث السريرية والتطبيقية البيطرية) لممدة  2112/5/24-23وقد حضر
االفتتاح االستاذ الدكتور ابي سعيد الديوه جي رئيس جامعة الموصل واالستاذ الدكتور نزار مجيد قبع
مساعد رئيس الجامعة لمشؤون العممية وعمداء كميات الطب البيطري في العراق وعمداء الكميات في

جامعة الموصل ،باالضافة الى العديد من الباحثين في مختمف جامعات القطر وكذلك كميات جامعة
الموصل.

تضمن االفتتاح تالوة من اي الذكر الحكيم تالىا كممة االستاذ الدكتور فؤاد قاسم محمد عميد

الكمية(رئيس المجنة التحضيرية لممؤتمر) ومحاضرة عن المستشفى البيطري التعميمي في جامعة
الموصل القاىا االستاذ الدكتور منير سالم البدراني (معاون العميد لمشؤون االدارية) .لقد شمل

المؤتمر عمى ( )112بحث عممي في مجاالت الطب الباطني والوقائي والجراحة البيطرية والتوليد

البيطري واالمراض وامراض الدواجن فضال عن بحوث الصحة الحيوانية وعمم االحياء المجيرية
واالدوية والفسمجة والكيمياء الحياتية .قسمت البحوث الى قسمين القسم االول قدمت لاللقاء وكان

عددىا ( )73بحثا والقسم الثاني عرضت عمى شكل ممصقات (بوستر) وكان عددىا( )29بحثا،
وعمى ىامش المؤتمر قام االستاذ الدكتور ابي سعيد الديوه جي وبرفقة السادة العمداء بافتتاح

المعرض الدوائي البيطري ومعرض االجيزة العممية الطبية وقد خرج المؤتمر بتوصيات ميمة تم
رفعيا الى رئاسة جامعة الموصل ،وعمى ىامش المؤتمر العممي السادس عقد في رحاب كمية الطب

البيطري وبرئاسة االستاذ الدكتور فؤاد قاسم محمد عميد الكمية ورئيس لجنة عمداء كميات الطب
البيطري في العراق االجتماع الدوري الخاص بكميات الطب البيطري لدراسة االمور المتعمقة بالمناىج

الدراسية وعقد المؤتمرات العممية وتوحيد الجيود لمنيوض بواقع الطب البيطري.
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ندوة عممية:
برعاية األستاذ الدكتور ابي سعيد الديوه جي المحترم رئيس جامعة الموصل أقامت كمية الطب

البيطري-جامعة الموصل الندوة العممية الموسومة ( داء القطط (المقوسات) ودورىا في اإلجياض
والتشوىات الخمقية في اإلنسان وحيوانات المزرعة) يوم الثالثاء الموافق  2112/12/11حيث

حظر الندوة األستاذ الدكتور ابي سعيد الديوه جي رئيس الجامعة واألستاذ الدكتور فؤاد قاسم محمد
مساعد رئيس الجامعة لمشؤون اإلدارية وعدد من عمداء كميات الجامعة ومدراء المراكز البحثية وعدد
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غفير من الباحثين والميتمين بموضوع الندوة.
افتتحت الندوة بقراءة أي من الذكر الحكيم تالىا كممة المجنة التحضيرية ألقتيا األستاذ الدكتورة

انتصار رحيم الكناني عميد الكمية وعدد من المحاضرات العممية وكاالتي:
 -1الجوانب المرضية واالمراضية لداء المقوسات (داء القطط)

األستاذ الدكتورة انتصار رحيم الكناني
 -2دراسة مسحية لمرض المقوسات (التوكسوبالزموسز) في جميع محافظات العراق عدا إقميم
كردستان لخمس أنواع من المجترات.

ممثل الشركة العامة لمبيطرة

 -3تاريخ ودورة حياة طفيمي المقوسات الكوندية
األستاذ الدكتورة احالم فتحي محمود
 -4الطرق التشخيصية الحديثة لمرض داء المقوسات (داء القطط)
األستاذ الدكتور رعد عبد الغني السنجري
 -3تسمسل الكمية بين الجامعات العراقية:
 -1حصمت كمية الطب البيطري -جامعة الموصل عمى المرتبة األولى في ترتيب كميات الجامعات
العراقية كافة وحسب التصنيف العالمي لتسمسل الجامعات web metricsفضال عن حصوليا عمى
المرتبة الثامنة في ترتيب الجامعات العراقية وحسب التصنيف المذكور اعاله والذي ظير في شير

ايار .2112

 -2حصمت كمية الطب البيطري عمى المرتبة االولى ضمن ترتيب كميات الطب البيطري لمجامعات
العراقية لمعام .2112
 -4ضمان الجودة األداء الجامعي:
حصمت الكمية عمى المرتبة األولى وبمعدل  9104في الجودة واألداء الجامعي من بين كميات
المجموعة الخاصة بيا.
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 -5موقع الكمية االلكتروني:
تم استحداث موقع جديد لكمية الطب البيطري ضمن الموقع الرسمي لجامعة الموصل وفي ىذا

الموقع يتم التعرف عمى الكمية وأقساميا وأنشطة الكمية فضال عن أىم األخبار التي تيم الكمية
والرسائل اإلخبارية لكل شير ولممزيد من المعمومات زوروا الكمية عمى الموقع التالي
http :// www.veterinary medicine.uomosul.edu.iq

 -6زيارات:
أ -زار وفد وزاري مشكل من اعضاء وحدة ضمان الجودة في و ازرة التعميم العالي والبحث العممي

ومن منتسبي جياز اإلشراف والتقويم العممي جامعة الموصل  /كمية الطب البيطري ولمفترة من – 9

 2112 / 11 / 11وقد قام الوفد بزيارة مكتب السيدة عميد كمية الطب البيطري األستاذ الدكتورة

انتصار رحيم الكناني التي تكممت عن انجازات الكمية ومن ثم االطالع عمى مختبر األبحاث

المركزي ومختبر التمقيح الصناعي لمتعرف عمى األجيزة ومدى استفادة الكمية منيا وكذلك زيارة بيت

الحيوانات ومختبرات الكمية في كافة األقسام واالطالع عمى القاعات الدراسية فضال عن زيارتيم
لممستشفى التعميمي البيطري وقد ابدوا اعجابيم بالكمية وتالف الوفد من :

المدير المسؤول عن ضمان الجودة في الو ازرة

 -1الدكتور ميدي صالح عيدان
 -2الدكتور عبد الناصر عمك حافظ
 -3السيد عمر احمد عباس
ب -زيارة عممية

زارت ثانوية الرافدين لمبنات كمية الطب البيطري حيث تم استقباليم من قبل عمادة الكمية

وبالتعاون مع لجنة العالقات واالعالم تم تنظيم جولة عممية في رحاب ابنية وفروع ومختبرات الكمية

الطالعيم عمى طبيعة الكمية والمختب ارت الموجودة فييا.
 -7انتخابات ممثل التدريسيين في الكمية:

جرت انتخابات ممثل التدريسيين في كمية الطب البيطري يوم االثنين المصادف / 9 / 17

 2112وترشح ليذه االنتخابات كل من
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 -1األستاذ الدكتور صالح ميدي حسن
 -2السيد نورالدين محمود عبداهلل
 -3السيد احمد نزار عبد الجواد
وبإشراف لجنة مشرفة عمى االنتخابات مؤلفة من األستاذ الدكتور ماجد شيال رحيمة (رئيسا)

وعضوية كل من األستاذ الدكتور مزاحم ياسين العطار واألستاذ الدكتور طارق سالم قبع ،تم انتخاب

األستاذ الدكتور صالح ميدي حسن بحصولو عمى  47صوت من مجموع  85صوت شارك
باالنتخاب ممثال لمتدريسيين في كمية الطب البيطري  /جامعة الموصل.
 -8لجان تحديث المناىج الدراسية:

عقدت في كمية الطب البيطري – جامعة الموصل يوم الخميس  2112/12/13اجتماعات
المجان العممية المكمفة بدراسة وتطوير المناىج الدراسية العممية وقد التقت األستاذ الدكتورة انتصار
رحيم الكناني  /عميد كمية الطب البيطري بأعضاء المجان الفرعية لكميات الطب البيطري كافة وقد تم
التطرق إلى أىمية تحديث المناىج الدراسية لمفروع العممية واعتماد الكورسات في التدريس في كميات
الطب البيطري.
كما شارك بعض تدريسي الكمية في المجان العممية الفرعية في المحافظات األخرى وكما يمي:
 -1األستاذ الدكتور صالح ميدي حسن

(رئيس المجنة الفرعية ألمراض الدواجن)

 -2األستاذ الدكتور مزاحم ياسين العطار

(رئيس المجنة الفرعية لالحياء المجيرية)

 -3األستاذ الدكتورة فدوى خالد توفيق

(رئيس المجنة الفرعية لمفسمجة)

-4األستاذ الدكتور عبدالحميم مولود صالح

(عضو المجنة الفرعية لمجراحة)

 -5األستاذ الدكتور رعد عبدالغني السنجري

(رئيس المجنة الفرعية لمصحة العامة)

 -6األستاذ الدكتور كمال الدين ميميل السعد

(رئيس المجنة الفرعية لمطب الباطني والوقائي)

 -7األستاذ المساعد الدكتور ظافر محمد عزيز (عضو المجنة الفرعية لمتوليد)
 -8األستاذ المساعد الدكتور محمد خالد شندالة (عضو المجنة الفرعية لألدوية)
-9األستاذ المساعد الدكتورة ىناء خميل اسماعيل (عضو المجنة الفرعية لألمراض البيطرية)
 -11األستاذ المساعد الدكتور محمود عبدالستار (عضو المجنة الفرعية لمطفيميات البيطرية)
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-11األستاذ المساعد الدكتور مناف محمد صالح (عضو المجنة الفرعية لمتشريح واألنسجة)
 -9تكريم:

أ -ضمن احتفالية يوم العمم التي أقامتيا و ازرة التعميم العالي والبحث العممي وبرعاية معالي األستاذ
عمي محمد الحسين األديب وزير التعميم العالي والبحث العممي تم تكريم كل من :

 -1األستاذ الدكتور سامح ىدايت ارسالن

لكونو من الرواد

 -2األستاذ الدكتور أسامة إبراىيم عزاوي

تم تكريمو بجائزة االبتكار واإلبداع العممي

 -3المجمة العراقية لمعموم البيطرية لكونيا من المجالت المتميزة لعام 2111

واستمم الجائزة رئيس

تحريرىا األستاذ الدكتور فؤاد قاسم محمد.
ب-تم تكريم عدد من تدريسي كميتنا بمناسبة يوم الجامعة في  2112/4/4تكريما لجيودىم المبذولة
في رفد المسيرة العممية وىم :
 -1األستاذ الدكتور سامح ىدايت ارسالن

لكونو من الرواد

 -2الدكتورة سناء داؤد سميم

لكونيا من الرواد

-3األستاذ الدكتور عقيل محمد شريف

لحصولو عمى مرتبة األستاذية

 -4األستاذ الدكتور كمال الدين ميميل السعد

لحصولو عمى مرتبة األستاذية

 -5األستاذ الدكتور غادة عبد المنعم فارس

لحصوليا عمى مرتبة األستاذية

 -6األستاذ الدكتور رعد عبد الغني السنجري

لحصولو عمى مرتبة األستاذية

 -11المكتبة االفتراضية العراقية:
-1

استضافت كمية الطب البيطري السيد محمد جاسم محمد /مسؤول المكتبة االفتراضية العممية

العراقية في جامعة الموصل إللقاء محاضرة تعريفية بالمكتبة االفتراضية لطمبة الدراسات العميا
وطمبة المرحمة الخامسة وقد أوضح أىمية المكتبة االفتراضية لما فييا من بحوث قيمة ورصينة

والتي قد تعود بالفائدة لمباحث العراقي واآللية المتبعة لمتسجيل والتعرف عمى المؤسسات المشاركة
والداعمة لممكتبة االفتراضية.
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حضر وفد من كمية الطب البيطري الندوة العممية ( دور المكتبة االفتراضية في تطوير

البحث العممي ) والمقامة برعاية معالي األستاذ عمي محمد الحسين األديب وزير التعميم العالي
والبحث العممي وبالتعاون مع دائرة البحث والتطوير – و ازرة التعميم العالي وذلك يوم األربعاء الموافق

 21/11/2112في جامعة بغداد وقد تكون الوفد من السادة

 .1الدكتور يعرب جعفر موسى ( مدرس – فرع الفسمجة والكيمياء الحياتية )
 .2السيد زياد مكرم يوسف
.3السيد عمار مكرم يوسف

( مدرس – فرع الجراحة وعمم تناسل الحيوان )
مسؤول العالقات واإلعالم

( مدرس مساعد – فرع األحياء المجيرية )

عضو ارتباط المكتبة االفتراضية

 .4السيد محمود سالم محمد شيت ( مدرس مساعد – فرع الفسمجة والكيمياء الحياتية )

 -3نظ ار لمفائدة القصوى من خدمات المكتبة االفتراضية ولمعمل عمى تعريف جميع منتسبي الكمية
من تدريسيين وطمبة دراسات عميا بفوائد وكيفية استخدام المكتبة االفتراضية  ،نظم عضو االرتباط
بالكمية السيد عمار مكرم يوسف (مدرس مساعد /فرع األحياء المجيرية) لقاءات مع الفروع العممية

كل عمى حدا والقى محاضرة عن المكتبة االفتراضية وفوائدىا وكيفية استخداميا وأجاب عمى أسئمة

الحضور.

 -11اليوم العالمي لمحيوان:
ضمن احتفال كمية الطب البيطري لممرة األولى باليوم العالمي لمحيوان والمصادف في 11/4من

كل عام افتتحت السيدة عميد الكمية األستاذ الدكتورة انتصار رحيم الكناني احتفاالً يوم االثنين

المصادف  2112/11/8وبحضور السيدة ليمى الريكاني عضو مجمس محافظة نينوى رئيسة لجنة
حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني والدكتور مروان عبد اليادي غريب مدير المستشفى
البيطري في محافظة نينوى وتالميذ مدرسة المبدعون االبتدائية األىمية في محافظة نينوى ،حيث ألقت

السيدة عميد الكمية كممة بينت فييا أىمية االحتفال بيذه المناسبة وقام األستاذ الدكتور عقيل

محمد شريف بإل قاء محاضرة حول أىمية الحيوان لمبيئة والبشر والتي القت إعجاب تالميذ المدرسة

أعاله .وقامت السيدة عميد الكمية بتكريم كل من السيدة ليمى والدكتور مروان وادارة مدرسة المبدعون
بإىداء درع الكمية ليم وبعد االحتفال تم تنظيم جولة لطمبة مدرسة المبدعون إلى بيت الحيوانات في

الكمية لمشاىدة الحيوانات المختبرية من فئران وجرذان وأرانب وىامستر وكالب ودجاج وطيور السمان
وأغنام وماعز وأبقار وحميـر.
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 -12التعاون مع مديرية زراعة نينوى:

أ -زار السيد مينا فاضل التك مدير زراعة نينوى كميتنا ألجل التباحث بخصوص إدامة

التواصل ال عممي بين الكمية ودائرة زراعة نينوى ،وقد أبدت الكمية استعدادىا لمتعاون مع دوائر الزراعة
لنقل أخر المستجدات والتقانات في مجال الثروة الحيوانية.

ب -ندوة إرشادية

أقامت مديرية زراعة نينوى ندوة إرشادية موسعة حول األمن الغذائي وتقميل اليالكات وطرق

السيطرة عمى األمراض وذلك يوم  2112/9/18عمى قاعة المجمس البمدي في قضاء الحمدانية
شارك فييا كل من :

 -1األستاذ الدكتورة انتصار رحيم الكناني
 -2األستاذ الدكتور أسامة إبراىيم عزاوي
 -3الدكتور كرم ىاشم المالح

والقي فييا عدد من المحاضرات ألقاىا كل من :

 -1األستاذ الدكتور صالح ميدي حسن
 -2األستاذ الدكتور عقيل محمد شريف
 -3الدكتور ضياء محمد طاىر

جـ -اقامت مديرية زراعة نينوى وبالتعاون والتنسيق مع جامعة الموصل – كمية الطب البيطري بعقد
ندوة ارشادية مع مشاىدة حقمية حول (االستخدامات العممية والعممية لمبكتريا النافعة والفعالة) وذلك في

المزرعة االرشادية في برطمة وذلك يوم االثنين  2112/4/23وقد شارك في الندوة كل من
 -1االستاذ الدكتور عقيل محمد شريف

(استاذ -فرع الصحة العامة البيطرية)

 -3الدكتور ضياء محمد طاىر

(مدرس -فرع الصحة العامة البيطرية)

(مدرس -فرع االحياء المجيرية)

 -2الدكتور محمد عمي حمد
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: تقويم عممي-13
-:قام بعض تدريسي الكمية بتقويم بحوث عممية لمجالت عالمية مختمفة وكاالتي

 تقويم، ) األستاذ الدكتور اسامة ابراىيم العزاوي (معاون العميد لمشؤون العممية والطمبة-1
1-

Basic

Research

Journal

of

:بحوث عممية لممجالت األجنبية وكاالتي
Medicine

and

Clinical

Sciences.

2بحوث عممية عدد
2-Veterinary World.

2بحوث عممية عدد

3- Journal of Medicine and Medical Sciences

3 بحوث عممية عدد

4- Iranian Journal of Applied Animal Science

4 بحوث عممية عدد

5- Universal Journal of Microbiology and Biochemistry
6-Journal of Veterinary Medicine and animal Health (JVMAH)
2 بحوث عممية عدد
7-International Research Journal of plant Science ( IRJPS )
8-International Journal of Anatomy and Physiology
9-African Journal of Biotechnology
 تقويم بحث لممجمة العالمية،) األستاذ الدكتورة انتصار رحيم الكناني (عميد الكمية-2
Journal of Advanced Biomedical and Pathobiology Research
 تقويم،) األستاذ الدكتور فؤاد قاسم محمد (مساعد رئيس جامعة الموصل لمشؤون االدارية-3
:بحوث لممجالت العالمية التالية
1-Journal of Veterinary World

2 بحوث عممية عدد

2- Journal of Enviromental and Occupational Science
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 -14انجازات عممية:

 -1تم إدراج اسم األستاذ الدكتور أسامة إبراىيم العزاوي

أ -عضوا في المجنة االستشارية لتقييم البحوث في مجمة
Scientific Journal of Animal Science
ب– عضو ىيئة تحرير المجمة األمريكية Open Journal of Animal Sciences, OJAS
والتي تصدر عن United States Department of Agriculture, USA

 -1تم تسميتو االستاذ الدكتور صالح ميدي حسن (استاذ – فرع االمراض وامراض الدواجن) عضوا
في المجنة االستشارية ألمراض الدواجن /و ازرة الزراعة.

 -2حصل األستاذ الدكتور منير سالم البدراني  /أستاذ الجراحة البيطرية في كميتنا  ،والذي يتمتع
بزمالة بحثية في الواليات المتحدة األمريكية  ،عمى كتاب شكر من احد أساتذة جامعة

تكساس  TEXAS A&Mوىو الدكتور توفيق عمران.
 -15مؤتمرات وندوات عممية داخل وخارج القطر:
أ -مؤتمرات عممية خارج القطر:

شارك عدد من منتسبي الكمية بمؤتمرات عممية خارج القطر وكاالتي:

 -1الدكتور كرم ىاشم المالح  /أستاذ مساعد—فرع األمراض وأمراض الدواجن بالبحث الموسوم
(Effects of honey bee venom on sexual efficiency of normal and Hydrogen
)peroxide treated adult Male Rats
 -2الدكتورمعن طاىر جرجيس/أستاذ مساعد—فرع الصحة العامة البيطرية .
 -3الدكتوريعرب جعفر موسى /مدرس— فرع الفسمجو والكيمياء الحياتية واألدوية
 -4السيد ياسر محمد أمين  /مدرس مساعد— فرع الفسمجو والكيمياء الحياتية واألدوية
في المؤتمر العممي المقام في تركيا
International animal science congress of Turkish and relatives communities
) (ispartaلمفترة من  11إلى 2112/ 9/ 13
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ب -مؤتمرات وندوات عممية داخل القطر:

 -1الدكتورة أالء حسين عمي (أستاذ مساعد  -فرع األمراض وأمراض الدواجن ) المؤتمر العممي
الرابع لجمعية عموم الدواجن العراقية والمقام في كمية الطب البيطري  /جامعة البصرة لممدة

من . 2112/ 3/ 7-6

 -2االستاذ الدكتور رعد عبدالغني بشير (استاذ) والدكتور ضياء محمد طاىر (مدرس)(-فرع
الصحة العامة البيطرية) المؤتمر العممي الرابع لعموم الحياة والمقام في كمية العموم /جامعة

دىوك لممدة .2112/5/11-8

 -3الدكتورة قسمت مظفر صالح (مدرس) المؤتمر الدولي الثالث لكمية الطب البيطري جامعة
الكوفة لمفترة  2112 / 11 / 14 - 13ببحثيا الموسوم ( دراسة تشريحية ونسجية لمسان
وحميمات المسان في األرانب المحمي) باالشتراك مع السيدة نزيية سمطان احمد -أستاذ

مساعد واآلنسة سفانة خضر محمود  -مدرس( فرع التشريح).

 -4األستاذ الدكتور صالح ميدي حسن (استاذ -فرع االمراض وامراض الدواجن) في المؤتمر
العممي الخامس لكمية الطب البيطري  /جامعة القادسية المنعقد لمفترة 11 / 22-21

 2112/حيث ألقى محاضرة االفتتاح وكانت بعنوان ( األمراض التنفسية ومشاكل تربية
الدواجن في العراق ).

 -5االستاذ الدكتور صالح ميدي حسن (استاذ -فرع االمراض وامراض الدواجن) في الندوة
العممية ألمراض الدواجن والمقامة في كمية الطب البيطري -جامعة الكوفة لممدة -13

.2112/5/14

 -6األستاذ الدكتور صالح ميدي حسن (أستاذ  -فرع األمراض وأمراض الدواجن ) في الندوة
العممية التخصصية التي أقيمت لمفترة  2112 / 9 / 16—15في مدينة شقالوة  /اربيل

وبالتعاون مع عدد من الشركات األجنبية بإلقاء محاضرات عممية حول تربية وأمراض
الدواجن في العراق ولذلك قدمت شركة كوسار لمزراعة والدواجن المحدودة شكر وتقدير

لألستاذ الدكتور صالح ميدي حسن لدوره المتميز في إنجاح الندوة.

 -7شارك كل من االستاذ الدكتور ماجد شيال رحيمة (أستاذ ) واالستاذ الدكتورة ماب ابراىيم

الفروه جي (استاذ) والسيد عمر خزعل سمو (مدرس) واالنسة ىديل عاصم (مدرس)
والسيد وسام سالم (مدرس مساعد) ( -فرع الطب الباطني والوقائي) واالستاذ الدكتور رعد

عبد الغني (استاذ -فرع الصحة العامة البيطرية) في الندوة العممية التي أقامتيا كمية
التمريض تحت عنوان (حمى مالطا وانتشارىا في محافظة نينوى) بتاريخ . 2112/2 / 29
 -8شارك كل من السادة المدرجة أسمائيم في أدناه في الندوة العممية لكمية الزراعة -جامعة
تكريت يوم  2112 / 11 / 22وىم :
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 فرع الصحة العامة البيطرية/  أستاذ/  الدكتور عقيل محمد شريف-1
 فرع الصحة العامة البيطرية/ مدرس/  الدكتور ضياء محمد طاىر-2
 فرع األحياء المجيرية/ مدرس/  الدكتور محمد عمي حمد-3
: بحوث منشورة خارج الكمية-16
:نشر تدريسي الكمية بحوث عممية في مجالت عالمية وعربية وكاالتي
 االستاذ الدكتور اسامة ابراىيم العزاوي-1
) بمشاركة صدام منير طو (مدرس) وايمان حياوي الزم (فرع الجراحة وعمم تناسل الحيوان-أ

Intracervical Application of prostaglandin E1 for the Treatment of Ring
womb in Shami Doe: A case report.

Diag Ther Stud.2012;1(1):28-29. والمنشور في مجمة

-ب
Comparative efficacy of different CIDR protocols for the treatment of
postpartum anestrous in Iraqi buffaloes.
Veterinary World 2012;Vo.5 (4) :201-205 والمنشور في مجمة
 بمشاركة ميثم اسماعيل-ت
Influence of addition of different antibiotics in semen diluent on viable
bacterial count and spermatozoal viability of Awassi ram semen

Veterinary World 2012;Vo.5 (2) :75 -79. والمنشور في مجمة
-ث
Treatment of Repeat Breeding of Iraqi Buffaloes Using Different CIDR
Protocols

والمنشور في مجمة

Iranian Journal of Applied Animal Science 135-131 ،)3(2 )2112(
-ج

Effect of Gonadotropin Releasing Hormone Treatment on Semen

Characteristics and Enzymatic Activities of Awassi Rams in Breeding and
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Non breeding Seasons

والمنشور في مجمة

Iranian Journal of Applied Animal Science 19-13 ،)1(2 )2112(

 بمشاركة االستاذ الدكتور منير سالم البدراني (أستاذ) والسيد عدي طمعت نعمان-ح
(مدرس) وعبداهلل مزاحم فرع الجراحة وعمم تناسل

A safe, fast and successful induction of parturition in a bitch: a case
report

والمنشور في مجمة

Journal of Advanced veterinary Research ,volume 2 (2012) 137-139
 بمشاركة السيد ميثم اسماعيل-خ
Effect of Seasons on some semen parameters and bacterial
contamination of Awassi Ram Semen

والمنشور في مجمة

Reproduction in domestic Animals47:403-406(2012),

 بمشاركة السيد ميثم اسماعيل-د

Treatment of Anestrous in Iraqi Buffaloes using Ovsynch alone or in
Combination with CIDR .

والمنشور في مجمة

Advanced Veterinary Research,2:68-72(2012)

 األستاذ الدكتور فؤاد قاسم محمد-2

 فرع الفسمجة والكيمياء/  بمشاركة كل من االستاذ الدكتورة غادة عبد المنعم فارس (أستاذ-أ
فرع األحياء المجيرية) بنشر بحث/ الحياتية واألدوية ) والسيدة أنوار زكي داؤد (أستاذ مساعد
بعنوان

Developmental and behavioral effects of medetomidine following in ovo
injection in chicks.

Neurotoxicology and Teratology (2011)

في مجمة

 مدرس-  واآلنسة منى حازم ابراىيم،  مدرس-  بمشاركة كل من السيد اشرف صديق الياس-ب

والسيد يعرب جعفر موسى—مدرس مساعد (فرع الفسمجة والكيمياء الحياتية واألدوية ) بحث

بعنوان
Assessment of diphenhydramine effects against acute poisoning induced by
the organophosphate insecticide dichloruos in chicks.
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في مجمة

Human and Veterinary Medicine.4(1),2012

ت -بمشاركة كل من السيد محمد مرعي حسن— مدرس  ،والسيد يعرب جعفر موسى— مدرس
مساعد (فرع الفسمجة والكيمياء الحياتية واألدوية بحث بعنوان

Acute toxicity and neurobehavioral effects of diphenhydramine in chicks

في مجمة

Journal of Poultry Science.Vol.49,2012

-3االستاذ الدكتور كمال الدين ميميل السعد

أ -بمشاركة السيد قيس طالب شكر— أستاذ مساعد والسيد صدام ظاىر حسن -مدرس (فرع
الطب الباطني والوقائي)

Clinical hematological and coagulation studies of bovine viral diarrhea in
local Iraqi calves

في مجمة

Bulgarian journal of Veterinary Medicine .No.1 ,Vol.15, 2012

ب -بمشاركة السيد قيس طالب شكر (استاذ مساعد) والسيد صدام ظاىر حسن( مدرس) – (فرع
الطب الباطني والوقائي)

Detection of Bovine Viral Diarrhea virus antibodies in cow and buffaloes
milk in Mosul –Iraq

في مجمة

Research opinions in animal and Veterinary science:2012,2(3),158-160 .
 -4األستاذ الدكتور منير سالم طو (أستاذ) بمشاركة كل من السيد ميسر غانم ذنون (مدرس)
والسيدة مي ذنون يونس (مدرس مساعد)  ( -فرع الجراحة وعمم تناسل الحيوان)

Laproscopic ovarohystroctomy in dog

في مجمة

Research opinions in animal and veterinary sciences (ROAVS).

-5األستاذ الدكتور ماجد شيال رحيمة (أستاذ/فرع الطب الباطني والوقائي ) واالستاذ المساعد
الدكتورة باسمة عبد الفتاح (أستاذ مساعد/فرع الطب الباطني )
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1– A clinical and diagnostic study of Mycoplasma wenyonii and
Haemobartonella bovis in cattle of Mosul city, Iraq.

2– Clinical and diagnostic study of trypanosomiasis of cattle in Mousl ,Iraq.

Research opinion in animal and Veterinary science

في مجمة

) فرع الطب الباطني/االستاذ المساعد الدكتورة باسمة عبد الفتاح (أستاذ مساعد-6
Clinical and hematoglogical study of Trypanosoma brucei and Trypanosoma

congolense in cattle in Mosul city, Iraq.

Research opinion in animal and Veterinary science

في مجمة

)فرع الجراحة وعمم تناسل الحيوان- االستاذ المساعد الدكتور ليث محمود القطان (استاذ مساعد-7
1-Gastrorrhaphy with pedicle in dogs
المنشور في مجمة اسيوط لمعموم البيطرية
2-Analgesia and anesthesia with epidural xylazine- ketamine in
donkeys

المنشور في مجمة

Journal of Diagnostic and therapeutic study
) السيد قيس طالب شكر (أستاذ مساعد—فرع الطب الباطني والوقائي-8
Prevalence Internal Helminthes in Stray Cats ( felis catus) in Mosul City—
Iraq

والمنشور في مجمة

Journal of Animal and Veterinary Advances 11(15):2732 - 2736,2012
: مشاركة عممية-17
 شارك األستاذ الدكتور ماجد شيالة رحيمة ( أستاذ—فرع الطب الباطني والوقائي) بدورة-أ
تدريبية وتطويرية تحت عنوان التقنيات الحديثة في التعميم والتدريس والمقامة في جامعة لوليو

2112/2 /11 -1 /16 التكنولوجية في مممكة السويد لممدة من
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ب -شارك االستاذ الدكتور صالح ميدي حسن (استاذ -فرع االمراض وامراض الدواجن)
بالسمينار العممي الذي اقامتو مختبرات شركة فودي  PHODEالفرنسية لمتغذية في مقرىا

بمدينة البي (جنوب فرنسا) حول منتجاتيا من االضافات العمفية والتي تعتبر نقطة تحول

كبيرة في عالج الدواجن والتي تستند عمى االعشاي والتوابل وذلك لمفترة 2112/11/7-5
وشارك في السمينار والذي كان مخصصا فقط لمعاممين في حقل الدواجن العراقي أكثر من

 11أشخاص تتخمميا زيارة الى مختبرات الشركة.

ت -زار االستاذ الدكتور صالح ميدي حسن (استاذ -فرع االمراض وامراض الدواجن) وبدعوة
من عدة شركات متخصصة في حقل الدواجن مثل شركة  Cobb-Germanyااللمانية

وشركة  Liptosaاالسبانية وشركة  Miavetااللمانية معرض  Euro Tierالمتخصص في

االنتاج الحيواني في مدينة ىانوفر االلمانية ولمفترة  2112/11/16-13وأطمع عمى احدث

وسائل التربية واالضافات العمفية الخاصة بالدواجن.

ث -شارك السيد عمار غانم محمد (مدرس -فرع التشريح ) والسيد محمد أمين محمود (مدرس
مساعد-فرع األمراض وأمراض الدواجن) في دورة أساليب التدريس المختبري لمفترة من – 28
.2112 / 2/ 29
 -18دورات التعميم المستمر:
اقامت كمية الطب البيطري وبمشاركة الفروع العممية عدد من دورات التعميم المستمر وكاالتي:
 -1فرع التشريح

دورة بعنوان (التقنيات النسيجية والتصوير المجيري) ولمدة يومان

( ،)2112/1/11-9حيث اشتممت الدورة عمى إلقاء المحاضرات النظرية والعممية وفي ختام الدورة
تم توزيع شيادات المشاركة عمى المساىمين في الدورة.

 -2فرع الطب الباطني والوقائي دورة بعنوان (التسمم في حيوانات المزرعة) ولمدة ثالثة أيام
( ،)2112/2/22-21حيث اشتممت الدورة عمى إلقاء المحاضرات النظرية والعممية وفي ختام الدورة
تم توزيع شيادات المشاركة عمى المساىمين في الدورة.
 -3فرع اإلمراض وأمراض الدواجن دورة بعنوان (اإلجراءات الحديثة من اجل الرقي في صناعة

الدواجن) ولمدة ثالثة أيام (  ،) 2112/3/7-5حيث اشتممت الدورة عمى إلقاء المحاضرات
النظرية والعممية وفي ختام الدورة تم توزيع شيادات المشاركة عمى المساىمين في الدورة.
 -4فرع األحياء المجيرية دورة تنشيطية بعنوان (طرق تشخيص طفيميات الجمال) ولمدة ثالثة ايام
( )2112/3/21-18حيث اشتممت الدورة عمى إلقاء مجموعة من المحاضرات النظرية والعممية،
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وفي ختام الدورة تم توزيع شيادات المشاركة عمى المساىمين في الدورة.
 -5فرع الجراحة وعمم تناسل الحيوان دورة في الجراحة المنظارية لمجموعة من األطباء من دائرة
صحة نينوى ولمدة اربعة ايام ( )2112/3/28-25حيث اشتممت الدورة عمى الدروس العممية
والتطبيق العممي لبعض العمميات الجراحية في الحيوانات .

 -6فرع الجراحة وعمم تناسل الحيوان دورة تنشيطية بعنوان (دورة تنشيطية في الجراحة المنظارية)
لمدة ثالثة ايام ( )2112 /4/11-9حيث اشتممت الدورة عمى إلقاء مجموعة من المحاضرات النظرية
والعممية ،وفي ختام الدورة تم توزيع شيادات المشاركة عمى المساىمين في الدورة.

 -7فرع الصحة العامة البيطرية دورة تنشيطية بعنوان (سموم االعالف ) ولمدة ثالثة أيام ( -23
 ،) 2112/4/25حيث اشتممت الدورة عمى إلقاء المحاضرات النظرية والعممية وفي ختام الدورة تم
توزيع شيادات المشاركة عمى المشاركين في الدورة.

 -8اقامت كمية الطب البيطري – فرع الكيمياء الحياتية والفسمجة واالدوية وبالتعاون مع كمية الصيدلة
دورة تخصصية في مجال صناعة االدوية البيطرية بعنوان( دورة تخصصية في صناعة االدوية

البيطرية) في كمية الصيدلة ولمدة ثالثة ايام ( )2112/4/26-25وقد ىدفت الدورة الى القاء الضوء
عمى االسس الرصينة والمتبعة في صناعة االدوية البيطرية واكساب المشاركين بعض الخبرات

العممية في ىذا المجال.

وقد شارك في القاء المحاضرات كل من:
-1

االستاذ الدكتور فؤاد قاسم محمد (استاذ-عميد كمية الطب البيطري)

-2

الدكتور محمد خالد شندالة (استاذ مساعد -فرع الفسمجة والكيمياء الحياتية واالدوية)

 -9كمية الطب البيطري وبالتعاون مع كل من الدكتور فواز خميل ابراىيم واآلنسة إخالص ذنون سميم
( الشركة العامة لصناعة األدوية والمستمزمات الطبية في نينوى) دورة تدريبية في استخدام تقنية

جياز ()HPLC

لمنتسبي الكمية من التدريسيين ولمدة اربعة ايام ( )2112 /6/ 6-3وتخممت

الدورة محاضرات نظرية وعممية وبعد انتياء الدورة وزعت الشيادات التقديرية عمى المشاركين.
 -11فرع الفسمجة والكيمياء الحياتية واألدوية دورة تنشيطية بعنوان (كيفية التعامل مع الحيوانات

المختبرية) ولمدة ثالثة أيام (  ،) 2112/9/26-24حيث اشتممت الدورة عمى إلقاء المحاضرات
النظرية والعممية وفي ختام الدورة تم توزيع شيادات المشاركة عمى المشاركين في الدورة.

 -11فرع الجراحة وعمم تناسل الحيوان دورة تنشيطية بعنوان (دورة تدريبية في توحيد الشبق وفحص

الحمل باستخدام التصوير باألمواج فوق الصوتية في النعاج ) ولمدة ثالثة أيام ( -8

 ،)2112/11/11حيث اشتممت الدورة عمى إلقاء المحاضرات النظرية والعممية وفي ختام الدورة تم
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توزيع شيادات المشاركة عمى المشاركين في الدورة.
 -12فرع الطب الباطني والوقائي دورة تنشيطية بعنوان ( األمراض الشائعة في الجمال ) لمدة ثالثة
ايام ( ) 2112/ 11 /24 -22حيث اشتممت الدورة عمى إلقاء مجموعة من المحاضرات النظرية
والعممية وفي ختام الدورة تم توزيع شيادات المشاركة عمى المشاركين في الدورة.

-13فرع األحياء المجيرية دورة تنشيطية بعنوان ( طرائق تشخيص الفطريات في الحيوانات الكبيرة
) لمدة ثالثة ايام ( )2112/ 11 / 7-5حيث اشتممت الدورة عمى إلقاء مجموعة من المحاضرات
النظرية والعممية وفي ختام الدورة تم توزيع شيادات المشاركة عمى المشاركين في الدورة.
 -14فرع األمراض وأمراض الدواجن دورة تنشيطية حول أمراض الدواجن بعنوان (دورة عممية حول
أمراض الدواجن)

لمدة ثالثة ايام (  ،)2112 / 11 / 21 - 19والقي خالل الدورة محاضرات

نظرية وعممية وعند انتياء الدورة تم توزيع الشيادات التقديرية عمى المشاركين في الدورة.
 -15فرع الصحة العامة البيطرية دورة تنشيطية بعنوان ( كيفية تفسير نتائج تحميل السموم الفطرية

لألعالف واألغذية باستخدام تقنية االلي از طبقا لممحددات العالمية) لمدة ثالثة ايام

()2112/ 12/5-3

والقي خالل الدورة محاضرات نظرية وعممية وعند انتياء الدورة تم توزيع

الشيادات التقديرية عمى المشاركين في الدورة.
 -16فرع التشريح دورة تنشيطية بعنوان ( مباديء التقنيات التشريحية) لمدة ثالثة ايام
( )2112/ 12/19-17والقي خالل الدورة محاضرات نظرية وعممية وعند انتياء الدورة تم توزيع
الشيادات التقديرية عمى المشاركين في الدورة.
 -19حمقات دراسية:
ألقى تدريسيوا الكمية خالل عام  )46( 2112حمقة دراسية وقام طمبة الدراسات العميا (الدكتوراه
والماجستير والدبموم العالي) بإلقاء ( )37حمقة دراسية وبمختمف مجاالت الطب البيطري.
 -21ترقيات عممية:
تم ترقية بعض منتسبي الكمية وكما يأتي:

من مرتبة أستاذ مساعد إلى مرتبة أستاذ 1 /

من مرتبة مدرس إلى مرتبة أستاذ مساعد 5 /

من مرتبة مدرس مساعد إلى مرتبة مدرس 7 /
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 -21منشورات ومطبوعات:

 -1إصدار الرسالة اإلخبارية -:وىي رسالة إخبارية شيرية تصدر عن لجنة العالقات واإلعالم في
الكمية وتحوي األخبار التي تخص الكمية في المجال العممي واالجتماعي وصدر خالل عام 2112

اثني عشر عدد.

 -2إصدار كتيب األنشطة العممية لكمية الطب البيطري لسنة . 2112
 -3إصدار كتيب دليل كمية الطب البيطري -جامعة الموصل لسنة  2112بالمغتين العربية
واالنكميزية .

 -22طمبة الدراسات العميا المقبولين:
بمغ أعداد الطمبة المقبولين في الدراسات العميا في مختمف االختصاصات لمعام الدراسي -2112

 2113كاآلتي -:
 -1الدكتوراه 18:

 -2الماجستير 21:

 -3الدبموم 13:

 -23مناقشة رسائل جامعية:
تم خالل عام  2112مناقشة ( )4اطاريح دكتوراه و( )25رسالة ماجستير و( )8تقرير دبموم

عالي في مختمف االختصاصات البيطرية وتم قبوليا جميعاً.

 -24رسالة ماجستير تجذب انتباه دار نشر ومجمة عممية عالمية:
تقدمت كل من دار النشر العالمية & LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH

 Co.والتي مقرىا المانية و مجمة  Journal of Life Sciencesاألمريكية والتي مقرىا شيكاغو

بطمب من األستاذ الدكتور رعد عبد الغني السنجري حول نشر رسالة الماجستير لطالبتو اسراء احمد
يونس والموسومة ( تمييز لحوم الحيوانات غير الصالحة لالستيالك البشري بتقنية النوع المتخصص

لتفاعل البممرة المتسمسل ) والبحث المستل من تمك الرسالة والموسوم

Application Of Species – specific Polymerase Chain Reaction Technique
-25بعثات دراسية:

to Detect Meat Unfit for Human Consumption

التحق السيد محمد اسامة عبدالمجيد (مدرس  -فرع الطب الباطني والوقائي) و السيد وسام

سالم حسين والسيد اسامة عز الدين عبداهلل (مدرس مساعد -فرع الطب الباطني والوقائي) والسيد

فراس محمد عبد (مدرس مساعد -فرع االمراض وامراض الدواجن) بالبعثات الدراسية لدراسة الدكتوراه

في الواليات المتحدة االمريكية.
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 -26طمبة الدراسات األولية المقبولين:
بمغ عدد طمبة المرحمة األولى المقبولين لمعام الدراسي  ) 156 ( 2113-2112طالبة وطالب.
 -27استقبال طمبة المرحمة األولى:
قامت كمية الطب البيطري -لجنة استقبال الطمبة بالتنسيق مع لجنة العالقات واألعالم في الكمية
باستقبال الطمبة المقبولين لمعام الدراسي  2113-2112وتنظيم جولة تعريفية ليم في أروقة

ومختبرات وبنايات الكمية وذلك لتعريفيم بالكمية وأقساميا.
 -28سفرات عممية:
-1

ضمن النشاط العممي لكمية الطب البيطري قامت الكمية بزيارتيين عمميتين لمزارع أبقار

وأغنام في منطقتي برطمة ومنطقة القوش حيث ىدفت الزيارة إلى تعريف الطالب عمل مزارع
االبقار واالدارة وتحضير األعالف وطريقة عمل السايمج إضافة إلى زيارة العيادة البيطرية كما
تم فحص العديد من الحاالت باستخدام السونار كما تعرف الطمبة عمى كيفية كتابات البيانات في

المزرعة وحفظ السجالت.
 -2زيارة عممية
نظم فرع الصحة العامة البيطرية زيارة لطمبة المرحمة الخامسة إلى مجزرة الحيوانات الكبيرة في

دىوك ،حيث تعرف خالليا الطمبة عمى أقسام المجزرة ووظيفة كل قسم منيا وتم نقاش الجوانب
االيجابية والسمبية في عممية جزر الحيوانات وطريقة التعامل معيا بع الجزر من حيث النقل والخزن

والتسويق وكذلك بيان السمبيات وااليجابيات في تصميم المجزرة طبقا لممجازر العممية الحديثة.
 -29حفل تخرج الطمبة:

نظم طمبة المرحمة الخامسة حفمة يوم االربعاء  2112/4/7وعمى حدائق الكمية بمناسبة قرب

تخرجيم وانيائيم المراحل الدراسية ،وقد جرى الحفل بحضور االستاذ الدكتور فؤاد قاسم محمد (عميد
الكمية) والسيد معاون العميد لمشؤون العممية والطمبة والسيد معاون العميد لمشؤون االدارية ورؤساء
الفروع العممية والتدريسيين وعوائل الطمبة وطمبة الكمية .ابتدا الحفل بتالوة اليات من الذكر الحكيم،
اعقبيا كممة السيد عميد الكمية لمطمبة بمناسبة قرب تخرجيم ،كما تضمن الحفل تعبير الطمبة عن

فرحتيم باكمال المسيرة العممية وذلك بسحب الصور التذكارية مع الكادر التدريسي ،وفقرات شعرية

ومسابقات كما قامت الكمية ونقابة االطباء البيطريين بتوزيع جوائز عمى الطمبة المتميزين فألف
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مبروك لطمبتنا داعين اهلل ان يوفقيم....
 -31مناقشة بحوث الطمبة:
جرت مناقشة بحوث التخرج لطمبة المرحمة الخامسة يومي  2112/4/19-18وبمغ عدد البحوث
المشاركة ( )18بحث ،وعدد الطمبة المشاركين ( )45طالب وطالبة ،وكان عدد االساتذة المشرفين

( )18مشرف من بين استاذ واستاذ مساعد ومدرس.

 -31امتحانات طمبة المرحمة الخامسة  /االمتحان الشامل:
جرى بعون اهلل االمتحان الشامل لطمبة المرحمة الخامسة ىذا العام وذلك يوم الثالثاء / 19

 ، 2112 / 6جرى االمتحان بمشاركة ممتحنين مشتركين من داخل الكمية وخارجيين من كميات

الطب البيطري في العراق وعمال بتوجيو لجنة عمداء كميات الطب البيطري  .ولقد شارك ىذا العام

( )4أساتذة من كميات الطب البيطري العراقية وقسم الممتحنين عمى لجنتين وكاالتي:
المجنة الثانية:

المجنة األولى:
 -1أ.د .سامح ىدايت ارسالن

 -1أ.د.محمد بشير طو

 -2أ.د .منير سالم طو

 -2أ.د.ماجد شيال رحيمة

 -3أ.د .اسامة ابراىيم عزاوي

-3أ.د مزاحم ياسين العطار

 -4أ.د.ماب ابراىيم احمد

 -4أ.د .صالح ميدي حسن

 -5أ.د .احالم فتحي محمود

 -5أ.د .عقيل محمد شريف

 -6أ.د .رعد عبدالغني بشير

 -6أ.د .عبدالحميم مولود حسن

 -7أ.د.طارق سالم قبع

 -7أ.د .غادة عبدالمنعم فارس

 -8أ.م.د .محمد خالد شندالة

 -8أ.د .كمال الدين ميميل عبد

الممتحنون الخارجيون:
-1أ.د .عبد الستار فرج مجيد

(كمية الطب البيطري -جامعة االنبار)

 -2أ.م.د .بيجت طيفور عباس

(كمية الطب البيطري -جامعة السميمانية)

 -3أ.م.د .عفاف عبد الرحمن يوسف

(كمية الطب البيطري -جامعة بغداد)

 -4أ.م.د .جنان محمود خمف

(كمية الطب البيطري -جامعة بغداد)
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 -32وسيمة ايضاح:
قام الطالب احمد عبد الوىاب والطالبة شيد بسام والطالبة زينب ليث في المرحمة الثانية من

كمية الطب البيطري وبإشراف مباشر من قبل السيد عدنان عمي حسو (مدرس  -فرع التشريح)
بعمل وسيمة إيضاح تعميمية لطمبة المرحمة األولى في مادة إدارة الحيوان وبطريقة مبتكرة برسم الييكل

العظمي عمى السطح الخارجي لجمد الحمار الحي باستخدام األلوان المختمفة يوضح العظام والفقرات

واإلضالع والمفاصل واألربطة.

 -33التطبيق البيطري:
أ -ضمن مادة التطبيق البيطري ،تم في المستشفى التعميمي /كمية الطب البيطري فحص وعالج

العديد من اإلصابات المرضية لمختمف الحيوانات الحقمية خالل العام الدراسي  2112وكما يأتي-:
 -1بمغت عدد حاالت الطب الباطني التي تم عالجيا(.)2126
 -2بمغت عدد الحاالت التي تم عالجيا في فرع الجراحة البيطرية وعمم تناسل الحيوان(.)861
 -3بمغت عدد الحاالت التي تم عالجيا في فرع األمراض وأمراض الدواجن(.)1453

ب-

استجابة لطمب احد المراكز البحثية في األردن قدم األستاذ الدكتور صالح ميدي حسن

(أستاذ—فرع األمراض وأمراض الدواجن ) استشارة عممية ليذا المركز.

 -34جديد المكتبة لعام :2112
أ :كتب عممية198 :

ب :المجالت العممية122 :
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 -35المجمة العراقية لمعموم البيطرية:
 -1تم إدراج العدد الجديد من المجمة العراقية لمعموم البيطرية (العدد  -1المجمد  )2112 –26وكذلك
خالصات المؤتمر العممي السادس لمكمية ضمن الكشاف العالمي

السويدية.

 DOAJومقره جامعة لند

 -2تم اصدار العدد االول المجمد  26لسنة  2112والمتكون من  8بحوث منشورة بالمغة العربية
و 11بحثا بالمغة االنكميزية.

 -3تم اصدار العدد الثاني المجمد  26لسنة  2112والمتكون من  6بحوث منشورة بالمغة العربية
و 12بحثا بالمغة االنكميزية.
 -36الكمية في أرقام:
تأسست عام 1976

عدد بنايات الكمية4 :

عدد القاعات الدراسية5 :

عدد المختبرات العممية42 :

الكادر التدريسي194 :
أستاذ21 :

أستاذ مساعد51 :

مدرس77 :

مدرس مساعد46 :

موظف فني واداري128 :
موظف بعقد29 :

طمبة الدراسات األولية322 :
طمبة الدراسات العميا91 :
طمبة الدكتوراه:

طمبة الماجستير:

25

46

طمبة الدبموم العالي21 :
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