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بذةُمختصرةُعنُكليةُالطبُالبيطرين ُ  

 يوه ،6791تأسست كلية الطب البيطري / جامعة الموصل عام 
احدى الكليات العلمية لجامعة الموصلللللللل وهي واحدك ما الكليات 

 العريقة على مستوى القطر.
الطب  علوم تهيئلة مككلات علميلة متةصلللللللصلللللللة  ي تهلد  الى
تسلللللللللاهم  ي وولللايلللة الحيوا لللات ما ا مرا   حيللل  البيطري

وتشللةيا ا مرا  وعكجها و ي الحظاع على الوروك الحيوا ية 
وت ميتها وزيادك كظاءتها اإل تاجية. وتسللللاهم  ي مجالت الصللللحة 

الحيواا  بيا المشلللللللتركةبمكلا حة ا مرا   ذات العكولةالعلاملة 
 ضكً عا عمل اإل سلاا ومراوبة ا ذذية ذات الم شلأ الحيوا ي. و

 ي المعاهد ومراكز البحو  ذات العكوة ومؤسللللسللللات  الةريجيا
ديم وتسللاهم الكلية  ي تق الصلل اعات الاذائية والم تجات الحيوا ية.

الحيوا ات وأصللحاب   صللحابالةدمات السللتشللارية والعكجية 
ما  ع د الحاجةمشللللللارية تربية الحيواا والدواجا ودوائر الدولة 

الكلية على  تعمل التابة للكلية. تعليمي البيطريالمسلتشظى الةكل 
عقد ال دوات والمؤتمرات العلمية لتوعية وتوقي  الطبيب البيطري 

جللديللد  ي  ومللا هكللل و التق يللاتأحللد  والمواطا واطكعللع على 
، ويقوم بع  أسللللللللاتللذك الكليللة بيا الحيا مجللال الطللب البيطري

اةل دالتي تعقد  وا ةر بالمشللللاركة بالمؤتمرات وال دوات العلمية
 م تاجاتهالعالمي وتقديم وعلى الصلللللللعيد العربي  القطر وةلارجلع

وتقوم الكلية بإصللدار مجلة المؤتمرات.  تلكالعلمية وعرضلها  ي 
الة ورس علمية محكمة هي المجلة العراوية للعلوم البيطرية وطرية

ا مووة الكترو ي ةا ة. وللكليالكليةاةبارية شهرية تحوي اةبار 
 ، وصللظحة ةاصللة للمسللتشللظىالشللبكة الدولية الال تر يت  بها على

، كالظيس بوالتعليمي البيطري على مووة التواصلللللللل الجتماعي 
 الى و اك ةاصة بها على اليوتيوب. باإلضا ة
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  2084ال ولحد ألاالكليلة  علدد الطلبلة الةريجيا م لذ تلأسللللللليس
 طالبة وطالب.

ات م الكورسس وات وكا ت تتبة  عا ةمسمدك الدراسة  ي الكلية 
 وابتداءً  تطبيق  عام المقرراتهذا العام اا شاء اللع وسيتم ما 

تع ى بإعطاء الطالب محاضرات  عرية و، ما المرحلة الولى
واةرى عملية وتطبيقية لتمكا الةريج ما القيام بمهامع الم اطة 

 اليع، وهي عديدك  ي المجتمة وتتمول بـ :
ةيول، المجترات الكبيرك الال الحيوا ات الحقلية.عكج مةتل  6

  .والصايرك
.عكج الحيوا ات الم زلية والتي تتمول بالككب والقطط 2

وذيرها ما الحيوا ات التي تربى داةل وطيور الزي ة والرا ب 
 البيوت.

.اإلشرا  الحقلي على حقول الدواجا المةصصة للحوم او تلك 3
 .الدواجا المةصصة إل تاج البي 

الصحي ما ةكل دوائر الصحة المةتصة على .اإلشرا  0
اللحوم والكش  الدوري عا محكت القصابة  محكت بية

والمطاعم لار  التأكد ما اتباع شروط الصحة العامة وكش  
 الاش التجاري.

.اإلشرا  المباشر على المجازر والتي تشمل مجازر الحيوا ات 5
 الدواجا. الكبيرك كا بقار والذ ام او مجازر

 .اإلشرا  المباشر على المظاوس.1
.العمل  ي الم اطق الحدودية والمطارات لظحا ا ذذية او 9

اعطاء الجازات الصحية البيطرية للم تجات الداةلة او الةارجة 
 ما القطر.
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ُكليةُالطبُالبيطريُ...ُالرؤيةُوالرسالةُواالهداف

 
 :الرؤية

الطب البيطري و ق المعايير التميز واإلبداع  ي مجال        
العالمية والريادك  ي التعليم البيطري والبح  العلمي لضماا 

 صحة الحيواا وت مية الوروك الحيوا ية مة بيئة أ ع .
 

 الرسالة:
تهيئة ةريجيا ما ا طباء البيطرييا والمككات العلمية        

المتةصصة  ي علوم الطب والجراحة البيطرية للمساهمة  ي 
وواية الحيوا ات ما ا مرا ، وتشةيا أمراضها وعكجها، 

ة  ضك عا مكا ح الحيوا ية وت ميتهاو ي الحظاع على الوروك 
 ا مرا  المشتركة والتلو  البيئي.

 
 هدا :ا 

تعليم الطلبة مةتل  علوم الطب والجراحة البيطرية  -6
 ةكل ةمس س وات متتالية.

تقديم الةدمات السريرية ما وبل أساتذك الكلية وبمشاركة  -2
 الطلبة  ي تشةيا ا مرا  الحيوا ية وعكجها.

تقديم ال صح  صحاب الحيوا ات ومشارية الوروك  -3
إدارك  الحيوا ية وتربية الدواجا   ضل السبل  ي

 المشارية الحيوا ية وت ميتها وتحسي ها.

المحا عة على صحة اإل ساا ما ةكل السيطرك على  -0
 ا مرا  المشتركة التي ت تقل ما الحيواا إلى اإل ساا.

إوامة دورات التعليم المستمر  ي مةتل  اةتصاصات  -5
الطب البيطري لألطباء البيطرييا لزيادك وتطوير 

 يرية.معلوماتهم العلمية والسر
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إجراء البحو  العلمية  ي مةتل  مياديا الطب البيطري  -1
والعمل على حل المشاكل التي تواجع الوروك الحيوا ية 

  ي البلد.

تطوير وتةريج كادر علمي مؤهل للتدريس والبح   -9
 العلمي  ي الةتصاصات البيطرية المةتلظة.

تحسيا البيئة ما ةكل السيطرك على التلو  البيئي  -8
 س ايجابيا على صحة اإل ساا.      والذي ي عك

 

 الفروع العلمية:

 سبعة  روع علمية وهي:تتكوا الكلية ما 
 
      فرعُالتشريح: -6
 طلبةلتعليم العلوم ا ساسية للتشريح وا  سجة وا ج ة يع ى ب   

 ا ولى والوا ية. الس تيا
 
 

ُ:والكيمياءُالحياتيةُواألدويةُفرعُالفسلجة -2
ر د الطلبة بالمعلومات ا ساسية والعملية  ي علوم الظسلجة    

 لطلبة الس وات والكيمياء والكيمياء الحياتية وا دوية والسموم
 ا ولى والوا ية والوالوة.

   
 

ُفرعُالصحةُالعامةُالبيطرية: -3
إدارك الحيواا والحاسوب وإدارك الدواجا ر د الطلبة بأساسيات    

 اإلحصاء والصحة العامة البيطريةوالوراوة ووتاذية الحيواا 
 لطلبة الس وات ا ولى والوا ية والةامسة.

 
 



 

6 

 

 2020- 2019دليل كلية الطب البيطري لطلبة المرحلة االولى المقبولين للعام الدراسي 

  

 
 المجهرية:فرعُاألحياءُ -0

 يمالجراوم وعل ي  ر د الطلبة بالمعلومات ا سللللاسللللية والعملية    
بة لطل ا حياءوالطظيليلات والم لاعة الظطريلات ووالظلايروسلللللللات و

 الس وات الوكوة ا ولى.
 

ُ:وأمراضُالدواجنُاألمراضفرعُ -5
بتدريس المظاهيم ا ساسية لمواد ا مرا  لطلبة الس ة  يع ى  

ة الرابعة وأمرا  ا سماك  الوالوة وأمرا  الدواجا لطلبة الس
ومادك التشريح المرضي والطب العدلي ومادك السلوك المه ي 

 لطلبة الس ة الةامسة. 
 

 
ُ:والوقائيالطبُالباطنيُُفرع -6
ر د الطلبة بالمعلومات ا ساسية والعملية  ي الطب الباط ي   

طبيق والتوالووائي والتشةيصات المرضية واإلمرا  المشتركة 
 ا ةيرك.البيطري لطلبة الس وات الوكوة 

 
 
 :وعلمُتناسلُالحيوانُفرعُالجراحة -7

ُ
 بعة والةامسة بالمعلومات ال عريةر د طلبة المرحلتيا الرا    

والتطبيقية المتعلقة بالجراحة البيطرية وعلم ت اسل والعملية 
 الحيواا.
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 المستشفى التعليمي:

حي  كا ت  6787 عاملم يكا للكلية مسللتشللظى بيطري حتى      
التدريسلللات التطبيقية تتم  ي المسلللتشلللظى البيطري/ التابة لوزارك 

لبيطري ا التعليمي تم ا تتاح المسلللتشلللظى و ي تلك السللل ةالزراعة 
 باب السلللللللتشلللللللاريةداةل الحرم الجامعي بالقرب ما  يقة ذيالو

ويقوم الكادر التدريسللللي  ي الكلية با شللللرا  على المسللللتشللللظى 
تلللدريس ملللادك التطبيق البيطري ووعكج الحلللالت الواردك إليلللع 

صباحاً وحتى  8للطلبة ويكوا دوام المسلتشلظى يومياً ما السلاعة 
مجلا ا وبدوا  الحيوا لات هلايلة اللدوام الرسلللللللمي حيل  يتم عكج 

 مقابل.
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 :المختبرية بيت الحيوانات

، ويتكوا 5/0/2445جرى ا تتللاح بيللت الحيوا للات بتللاري      
بيلت الحيوا ات ما ب اية رئيسلللللللة لادارك وواعات ملحقة لتربية 
الحيوا لات الكبيرك الحيوا لات المزرعة  والحيوا ات الصلللللللايرك 
الالحيوا للات المةتبريللة ، يو ر بيللت الحيوا للات إمكللا يللة تربيللة 

 س طلبة البكالوريوسالحيوا ات لار  الدراسللللة حي  يتم تدري
كمادك إدارك الحيواا والدواجا ومادك الجراحة والتطبيق البيطري 
ويسلللاعد طلبة الدراسلللات العليا  ي عمل دراسلللتهم وبحووهم كما 
ويلو لر اللحليوا للللات لار  عمللللل وا جللللاز البحو  العلميللللة 

 للتدريسييا والطلبة. 
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 البيطري:خريجي كلية الطب ل مجاالت العمل

 
ب ل إلى كليات طال تقاا ولى المرحلة   يلطالب ا ول ل يحق -6

 بشرط حصولع على تقدير جيد جدا. ا س اا والصيدلة
بعد التةرج ه اك س ة يعمل  يها الطبيب البيطري كمقيم  ي  -2

وا وا  تطبيقوسيتم اا شاء اللع إحدى المستشظيات البيطرية 
دك اا يكوا التدرج لم التدرج الطبي البيطري الذي ي ا على

 س وات. 3
يمكا التعييا  ي وزارك الزراعة / دائرك البيطرك كطبيب  -3

 بيطري.
 يمكا التعييا  ي دوائر الزراعة  ي المحا عات. -0
 يمكا العمل  ي دائرك الصحة  ي وسم الروابة الصحية. -5
العمل  ي القطاع الةاا وهذا المجال مظتوح بشكل واسة  -1

 لعديد ما المجالت وم ها:لألطباء البيطريا وه اك ا

  العيادات البيطرية والتي أصبحت واسعة ال تشار وم ها
عيادات تع ى بالحيوا ات الكبيرك، وعيادات تع ى 

 بالحيوا ات الم زلية.

 .اإلشرا  على حقول الدواجا 

 .اإلشرا  على مشارية تربية ا سماك 
كما اا ه اك مجالت متعددك اةرى للمتظوويا ما الةريجيا  -9

 ي مواصلة المشوار العلمي لدراسة الماجستير والدكتوراه 
بعد بالعديد ما المؤسسات المتو رك  ي الكلية والعمل  يما 

 الكاديمية. العلمية
 

 
 
 



 

11 

 

 2020- 2019دليل كلية الطب البيطري لطلبة المرحلة االولى المقبولين للعام الدراسي 

  

 نظام المقررات
 

ذ تقوم ا المةتلظة، عام تعليمي عالمي لت ظيذ البرامج الدراسية 
الدراسة على أساس الساعات المعتمدك، وليس بصياة  عام  صلي 

تيار ةلأو س وي مقرر مسبقاً، يعطي هذا ال عام الظرصة للطالب 
المقررات التي يرذب  ي دراستها  ي كل  صل دراسي ويحقق 

 :هذا ال عام مزايا عديدك م ها

 

تدريبع على اةتيار المقررات  كلعي مي شةصية الطالب ما ة -6

وتحديد  وحة،المطرها بيا مجموعة ما المقررات التي يدرس

 .مسار دراستع ب ظسع ويراعى ودرات الطلبة وامكا ياتهم

يعطي للطالب  رصة اعادك المقرر الذي لم يحصل  يع على  -2

درجة ال جاح أو حصل على  تيجة ضعيظة  ي المقرر لتحسيا 

ر بديل ما مجموعة المقررات معدلع و رصة اةتيار مقر

 الةتيارية

مدك الدراسة مة امكا ية وعرو  كل طالب، أذا يظضل  مكئمة -3

الكوير ما الدارسيا اةتصار مدك الدراسة دوا أا يوور ذلك 

 لعملابي ما ود يظضل آةروا  التعليمية،سلباً على جودك العملية 

لقي ت آلةريستطيعوا لسبب أو  لالى جا ب دراستهم أو مما 

 اب سب ظس القدر ما المعلومات التي يتلقاها ذيرهم سواء 

  .اطالة أمد هذه الدراسة موضوعيةذاتية أو 

يساعد  ي اةتيار الشةا الم اسب  ي العمل الم اسب  ي  -0

  .ضوء تحصيلع الدراسي وحاجة الجهة التي يرذب العمل  يها
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 لا و صول دراسية: الظصل وكوة يتكوا  عام المقررات ما 
الظصل ال والظصل الوا ي والظصل الوال  يسمى بالظصل الصيظي

يشترط اا تتساوى الظصول الدراسية ما حي  ول  الةتياري ،
ما  احية جهد الطالب المب ي على  ولمجموع الوحدات الظصلية 

 ت.عدد الساعا
  65الوالظصل الوا ي  ا ولمدك الدراسة  ي كل ما الظصل وتكوا 
 ً  اسابية. 8تتجاوز  لالدارسة  ي الظصل الصيظي  ، ومدكاسبوعا

 
 التي يجب على طالب كلية الطب تتضمن المقررات ثالثة اقسام

 البيطري اجتيازها وهي كاالتي:

 

 الجامعة االجباريةمتطلبات : مقررات أوالا 

للطالب موعد معين الجتياز  دمقررات اجبارية ولكن ال يحدهذه ال

اي سنة من السنوات يمكن للطالب دراستها في هذه المقررات اذ 

 .الدراسية للكلية التي يقبل فيها
موال عليها اللاة العربية، اللاة اإل كليزية، مادك الديمقراطية 

 والحاسوب. 
 الجامعة االختيارية متطلباتثانيا: مقررات 

أي انها تدرس الكلية  إطاروهي مقررات يتم دراستها خارج     

ت الكلية االلتحاق بهذه المقرراطلبة ل والتي يمكنفي كليات أخرى 

واجتيازها خالل مدة دراسته دون تحديد سنة دراسية معينة على 

هذا المقرر من المقررات االختيارية التي تتبناها الكلية  نان ال يكو

 المقبول فيها الطالب. 

الثة البيطري اجتياز ثيجب على كل طالب مقبول في كليات الطب 

 مقررات من هذه المقررات االختيارية.

مثال عليها: اإلسعافات األولية في كلية التمريض، صحة وتغذية 

المجتمع في كلية الطب، الخط العربي في كلية الفنون الجميلة 

 وغيرها كثير.
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 الكلية  متطلباتثالثا: مقررات 
 اجباري وتتضمن متطلبات الكلية عدد من المقررات منها ما ه    

ت الدراسة في الكلية ومنها ما هو اختياري موزعة على عدد سنوا

 وتتضما المواد ا ساسية لكلية الطب البيطري.)خمس سنوات(، 
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