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برعاية السيدة ألاستاذ الدكتورة فردوس عباس جابر الطريحي رئيس جامعة القادسية املحترمة وبأشراف السيد ألاستاذ 

املساعد الدكتور ميران عبد ألامير عطية عميد كلية الطب البيطري 

اقامت كلية الطب البيطري احتفاال بهي بمناسبة الانتصارات 

من الجيش العراقي الرائعة والتي سطرها رجال البطوالت 

الباسل والاجهزة الامنية الاخرى التي ساندته وابطال الحشد 

الشعبي املقدس واستذكر الحفل تضحيات الشهداء الابرار 

ء هؤالوالجرحى والدور البطولي الذي صنع النصر على سواعد 

ودور املرجعية الرشيدة متمثلة بفتواها املباركة الشجعان 

ملادية لألجهزة ألامنية ورعاية ايتام واملساندة املعنوية قبل ا

شهداء الحشد الذين ضحو بأنفسهم لتحرير ارضنا والحفاظ 

بقراءة سورة الفاتحة ترحما على الشهداء الابرار وتبعها كلمة افتتاحية للسيد  فعاليات الحفل حيث ابتدئتو على شعبنا ومقدساتنا 

الرجال الشجعان من كافة قواتنا املسلحة البطلة , وحضر الحفل عدد  إلقاء قصائد شعرية تستذكر بطوالت عميد الكلية ومن ثم

 .من طلبة الكلية من السادة التدريسيين واملوظفين وعدد غفير 

 بهم انتصرنا وبتضحياتهم ننجح 
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أنتاج حصل التدريس ي م.د. يحيى اسماعيل خضير على براءة اختراع حول 

 Establishment andقارألابمشتق من كلية أجنة مستمر وتوصيف خط خلوي 

characterization of Iraqi cell line derived from fetal calve kidney (FCKi7) 

 وهي الثانية من نوعها تسجل له. 

 الابقار, حيثكليه اجنة انتاج وتوصيف خط خلوي مشتق من في هذا العمل تم 

( ذا اهمية كبيره في كثير من املجاالت FCKi7يعتبر هذا الخط الخلوي الذي سمي )

 روسيةالفيالعلمية والتطبيقية مثل عزل الفيروسات وتنميتها وانتاج اللقاحات 

ى واختبار آثارها ومدى تأثيرها علفي طرق تصنيع وتطوير العقاقير الطبية وكذلك 

يتمتع هذا الخط   الكائن الحي.

الخلوي بقدرته على النمو 

والتكاثر غير املتناهي مع 

الاحتفاظ بخصائص الخيلة 

. جرى تثبيت شكليا السليمة

هذا الخط الخلوي في مختبرات املركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية 

 first)ية جنين الابقار في الاشهر الاولى من عمره خالل العمل الروتيني على كل

trimester) تمريره في  2الى  1عالية على النمو بواقع  القدرة. اظهرت الخاليا

تنمو على شكل تجمعات متجانسة وتحتوي  مغزلية,الاسبوع. شكليا كانت الخاليا 

بدت  يفة اذالطفثم اظهرت بعض الخاليا خالل التمريرات املتعاقبة بعض التغيرات الشكلية  مركزية,الخاليا على نواة كبيرة دائرية 

من الخاليا التي تحتوي على  اعداد قليلةبعض خاليا كخاليا ظهارية الشكل. لم تظهر على الخط الخلوي اي اثار اعتاللية سوى 

وقد . من ثالثة انوية أكثر والتي ال تتجاوز اعداد الانويه فيها  (syncytia)نواتين وكذلك اعداد قليلة جدا من خاليا متعددة النوية 

ساعة. كانت الخاليا غير قادرة على النمو في الهالم نصف الصلب, مؤكدا طبيعتها كخاليا  22بلغ والوقت الالزم ملضاعفة الخاليا 

.حتفاظ الاخيرة بأعددها وأشكالهاسليمة. أظهرت الدراسة الوراثية الخلوية لهذه الخاليا سالمة الكروموسوماتها وا
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ى فأقام فرع الجراحة والتوليد في كلية الطب البيطري /جامعة القادسية عملية جراحية لقلع ورم تليفي في رقبة عجل في املستش

 .الديوانيةمي في يالبيطري ألتعل

 

:  

إجراء العمليات تدريب الطلبة العملي على  -1

 .الجراحية الكبرى 

 .تقديم الخدمة الجراحية للمربين -2

:  

بعد إجراء التخدير املوضعي ملنطقة الورم تم إزالته 

بسيط جراحيا بصوره كأمله مع السيطرة على نزف 

التدخل الجراحي ومن ثم خياطة الجلد مع ترك  نتيجة

 الجراحي.فتحة للتصريف 

:  

 .%111كانت النتيجة العلمية النجاح بنسبة 

: 

 البيطري.الاهتمام بالتدريب العملي للطلبة وخصوصا اختصاص الجراحة لكونه يمثل نصف تخصص الطب 

 

 

 حسين.عباس علي  م.أ.م. عامر إبراهيم توفيق /  الديوانية وبإشرافأقيمت العملية في املستشفى البيطري التعليمي في 
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قامت وحدة الارشاد التربوي في كلية الطب البيطري 

جامعة القادسية باستضافة وفد من مؤسسة اليتيم الخيرية / فرع 

الديوانية شمل مجموعة من الايتام املشمولين برعاية املؤسسة 

 عطية والسادهألامير حيث استقبل الوفد من قبل أ.م.د. ميران عبد 

وحدة الارشاد التربوي أ.م. املعاونين العلمي والاداري ومسؤول 

هيفاء جمعة ومجموعة من اساتذة وموظفو الكلية حيث تم 

  يلي:طفل يتيم في كليتنا وقامت الوحدة بما  01استقبال 

 الايتام.تم توزيع الهدايا لألطفال  -1

 .ملختبرات ومحطة تربية الحيواناتالقيام بجولة شاملة في اروقة الطلية شملت القاعات الدراسية وا -2

 الكلية.توفير وجبة غداء في نادي  -0

  املدرسة.توفير واسطة نقل من والى  -4

 

  



 8102العدد األول / كانون الثاني           مجلة الكترونية نصف شهرية تصدر عن شعبة االعالم والموقع االلكتروني في الكلية          مجلة كلية الطب البيطري اإلخبارية

 
5 

 

برعاية السيد عميد كلية الطب البيطري جامعة 

القادسية ألاستاذ املساعد الدكتور ميران عبد ألامير عطية 

أقامت وحدة بحوث الامراض املشتركة وبالتعاون مع فرع 

ندوة علمية الكلية  فيالامراض وامراض الدواجن والاسماك 

وحضر الندوة جمع  بعنوان )الفايروسات املسببة للسرطان(

 تدريسيي الكلية والسيد عميد الكلية.من 

 

توجيه الباحثين والتدريسيين للتركيز على  :

الفايروسات السرطانية ونسب انتشارها وسبل الوقاية منها 

 العلمية.في بحوثهم ونشاطاتهم 

تقل ارها والطرق التي تنتطرقت الندوة إلى أهم أنواع الفايروسات املسببة للسرطان في إلانسان والحيوان ومدى انتش :

 عليها.فيها واليات أحداث السرطان والسبل املتبعة والكيفية في الحد من انتشارها وعالجها والسيطرة 

/ 

 العراق.اجراء بحوث لتحديد نسب انتشار الفايروسات في  -1

امج تحدد من انتشار تلك الفايروسات في إلانسان والحيوان من خالل توعية الناس بالخصوص العاملين في مجال رنوضع ب -2

 الفايروسات.الصحة من خالل توضيح طرق انتقالها وأهمية اللقاحات في السيطرة على مثل هذه 

 

 الندوة العلميةحاضر هذه 

 أ.م.د. أحمد جاسم نعمة. -1

 .د حيدر ناجي عايز م. -2

 خضيريحيى إسماعيل  دم. -0

 

وأقيمت الندوة في قاعة الدكتور جواد 

 البيطري.بعمادة كلية الطب  العبيدي
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برعاية السيد عميد كلية الطب البيطري جامعة القادسية ألاستاذ 

دوة ن الكليةأقام فرع الطب الباطني في املساعد الدكتور ميران عبد ألامير عطية 

حيث  العراقيإلامراض حديثة التسجيل في العراق وأثارها على الاقتصاد علمية عن 

النقاش حول الامراض حديثة حضر الندوة جمع من تدريسيي الكلية وشاركوا في 

 التسجيل واثارها وسبل التعامل معها.

ل املرضية حديثة التسجي الحيوانية واملسبباتبأهم ألامراض  التعريف 

 في العراق وتأثيراتها السلبية على الثروة الحيوانية في العراق 

 .العراقملسببات املسجلة حديثا في التعريف باألمراض الحيوانية وا -1

 .على الثروة الحيوانية الاطالع على اهمية هذه الامراض وأثارها -2

 .الحيوانية والتطرق الى اسباب ذلكالاشارة الى التراجع في اعداد الانواع  -0

 مرض او مسبب مرض ي حيواني مسجل حديثا في العراق   41من  أكثر هناك  -1

ال تزال هناك فجوة في التواصل بين الجهات الاكاديمية املعنية بالثروة الحيوانية والجهات الرسمية التي تعنى بالثروة  -2

 الحيوانية في العراق    

 سلبي على صحة وأعداد وإنتاجية الحيوانات في العراق  تأثير ان الامراض الدخيلة حديثا ذات  -0

 ما ونوعا بسبب الاهمال   ان الثروة الحيوانية في تراجع مستمر ك -4

 العراق مدعومةاعداد مدونة باألمراض واملسببات الحديثة التسجيل في  -1

عن الامراض ووبائيتها وتوزع  التشخيص ومعلوماتباملعلومات التي تخص اماكن 

    العالقة.على الجهات الاكاديمية والفنية ذات 

التي تهتم بالثروة الحيوانية في  ضرورة التواصل والتعاون بين جميع العناوين -2

 العراق لحمايتها او ال ثم لتطويرها وتحسينها

تفعيل القوانين الكفيلة بمراقبة املنافذ الحدودية البرية والجوية وتطبيق  -0

 وانيةالحيما له عالقة بالثروة  واللقاحات وكلواملنتجات الحيوانية وألاعالف وألادوية  بفحص الحيواناتالانظمة الخاصة 

 للحيوانات عبر الحدود للسيطرة على ومنع حدوث ألامراض الضارة بالثروة الحيوانية. عمليات التهريبمن  والحد

 .كلية الطب البيطري  \جامعة بغداد  عفاف عبد الرحمن يوسف .د.أ -1

 .كلية الطب البيطري  \جامعة بغداد   مولود عباس علي .م.د.أ -2

 .كلية الطب البيطري  \القادسية جامعة   قاسم حليم كشاش .م.د.أ -0

 .كلية الطب البيطري  \القادسية جامعة   اسعد جاسم عبد .م.د.أ -4

 .كلية الطب البيطري  \القادسية جامعة   م.د. مثنى هادي حسين -5

 العبيديأقيمت الندوة على قاعة جواد 
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أقامت شعبة ضمان الجودة برعاية السيد عميد كلية الطب البيطري ألاستاذ املساعد الدكتور ميران عبد ألامير عطية 

 وألاداء. جامعة القادسية ندوة علمية حول ضمان الجودة اء الجامعي في كلية الطب البيطري /الادو

ر كادرض خلق إشاعة ثقافة الجودة بين املنتسبين لغ 

 يتميز بأداء ذو جوده

تم تسليط الضوء على مفاهيم الجودة وتعريف  

الحضور بالفرق بين الجودة والتميز في ميادين العمل وشرح املبادئ 

 وتدقيق.من تخطيط وتنفيذ  ألاساسية للتميز 

وجرت مناقشات مع  املحاضرةتم تفاعل الحضور مع  النتائـج:

إعجابهم ورغبتهم باالستمرار بعقد  أبدواالسادة التدريسيين الذين 

 املماثلة.سلسلة من الندوات 

 وألاكاديمي.تم التأكيد على الالتزام باألسلوب العلمي للتخطيط في امليدان إلاداري  

 

الندوة كل  املحاضرون في العبيدي وكانأقيمت الندوة من قبل شعبة ضمان الجودة الجامعي وعلى قاعة ألاستاذ الدكتور جواد 

 من:

 / جامعة القادسية كلية الهندسة الشمري د. تماضر 

 ضمان الجودة الجامعي رئيس شعبة عامر رسام علي .د.م

 مسؤول وحدة ضمان الجودة الجامعي نجم عبد هللا م. أسراء
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 nanoparticles in drug delivery of cancer 
treatment

 

 nanoparticles in drug delivery of cancerحول جامعة القادسية حلقة دراسية والطفيليات / املجهريةأقام فرع ألاحياء 

treatment  حيث سلطت الحلقة على ابراز دور الجزيئات النانوية كأدوية بديلة وواعدة لعالج مرض السرطان, حيث شارك في

 الحلقة جمع من تدريسيات فرع الاحياء املجهرية والطفيليات.

 

إبراز دور الجزيئات النانوية كأدوية بديلة وواعدة  

 لعالج مرض السرطان 

دور جزيئات النانو  أبرز تناولت الحلقة الدراسية  

في إيصال وزيادة كفاءة ألادوية املستخدمة في عالج السرطانات 

املختلفة إلى املوقع املصاب بطريقة سهلة وفعالة وتقليل آلاثار 

 السرطان.الجانبية الناتجة من استخدام أدوية 

 

 املجال.إجراء املزيد من البحوث ملعرفة أنواع الجزيئات النانوية كفاءة في هذا  -1

 التطبيق.إدخال هذه ألادوية في حيز  -2

 

 والطفيليات املجهريةفرع ألاحياء  مزهربلسم ميري  م.حاضر هذه الحلقة  -

 .والطفيليات املجهريةالحلقة في مختبر ألاحياء  أقيمت -
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انطالقا من مبدأ تسخير العلم واملعرفة في خدمة 

 ي والوقائي في كلية الطب البيطري أقام فرع الطب الباطن  املجتمع

جامعة القادسية حملة تلقيح وعالج الى ناحية الدغارة قرية أل 

لزيادة  2112 -2112عميش مع طلبة املرحلة الرابعة للعام الدراس ي 

مهارة الطالب العلمية والعملية وطرق التعامل مع الحاالت املرضية 

املختلفة على ارض الواقع والتماس املباشر مع املربيين والحيوانات 

ختلفة لغرض عالجها و تلقيحها بالتلقيحات املختلفة املريضة امل

وللحيوانات املختلفة وكما مبين أدناه إضافة إلى نشر الوعي الصحي 

 .لدى املربين لتطوير الثروة الحيوانية في املحافظة

 عدد القطيع      ةالحالة املرضي    نوع الحيوانات

 رأس غنم 051    وقاية ضد مرض التسمم املعوي   أغنام -

 رأس غنم 221   عالج ضد الطفيليات الداخلية والخارجية  أغنام -

 رأس بقر 121  وقاية ضد مرض الساق ألاسود والتسمم املعوي   أبقار -

 رأس بقر 01   الطفيليات الداخلية والخارجية عالج ضد  أبقار -

 رأس بقر 25    عالج حاالت النقص الغذائي  أبقار -

 رأس جاموس 01  التسمم املعوي وقاية ضد مرض الساق ألاسود و   جاموس -

 راس جاموس 25    عالج حاالت النقص الغذائي  جاموس -

 :وكان برفقة الحملة كل من التدريسيين املدرجة أسمائهم أدناه

 أ.م.د. قاسم حليم كشاش فرع الطب الباطني والوقائي

 أ.م.د. اسعد جاسم عبد فرع الطب الباطني والوقائي

 الطب الباطني والوقائيم.د. مثنى هادي حسين فرع 

 م. خليفة علي منصور فرع الطب الباطني والوقائي

 م.م. صالح مهدي كريم فرع الطب الباطني والوقائي

 م.د. فرقان صبار فرع ألامراض وأمراض الدواجن

 م. احمد كاظم مناحي فرع الجراحة والتوليد البيطري 

 م. باسم حميد فرع الجراحة والتوليد البيطري 
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ر مجلة في هيئة تحري واعض القادسيةاختير ألاستاذ الدكتور ضياء حسين جاسم الدليمي التدريس ي في كلية الطب البيطري جامعة 

ة التي تصدر في الواليات املتحدة الامريكية في املجالت العلمي إحدى الصحية. وهيعلمية عاملية مختصة في بحوث الرعاية 

 فالف مبروك الى الدكتور ضياء هذا إلانجاز متمنين له دوام النجاح والتوفيق نيويورك والية

 


