العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
جامعة الموصل
كلية الطب و الطب البيطري

التحضيية
اللجنة
ر
مني سالم طه  -رئيسا
أ.د .ر
أ.د .باسل محمد نذير – عضوا
أ.د .ظافر محمد عزيز – عضوا
أ.م.د .حازم خليل العالف – عضوا
أ.م.د .سيڤان سعد المحمود -عضوا

اللجنة اإلعالمية واالجتماعية

ً
المهندس حسن يونس عبد هللا  -رئيسا
ً
السيد احمد نوزد توفيق  -عضوا
ً
م.م .يمان سعد فاضل  -عضوا
ً
عل  -عضوا
م.م .احمد سعد محمد
يً
أثي نبيل طه  -عضوا
السيد ر
ً
السيد صفوان توران ادهم  -عضوا
ً
السيدة ريم إبراهيم احمد  -عضوا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ر ر
ياسي العطار
أ.د .مزاحم
الحيال
ام محمد عادل
ي
أ.م.د .ر ي
م.د .احمد محمد احمد حياوي
م.د .محمد أسامة عبد المجيد

جامعة الموصل

ر
المحاضون

كلية الطب و كلية الطب البيطري

اللجنة العلمية

ً
أ.م.د .همام غانم إبراهيم  -رئيسا
أ.م.د .فنار أبلحد اسحق  -عضوا

برعاية السيد رئيس جامعة الموصل

قص كمال الدين
األستاذ الدكتور ي
االحمدي
تقيم كلية الطب وكلية الطب البيطري
ر
يف جامعة الموصل

الندوة العلمية المشرتكة

﴿

يوم االحد  / 2شباط 2222 /
ر
واالدب
العلم
المنتدى
قاعة
ف
ي
ي
ي
بجامعة الموصل
ً
ً
ر
العاشة صباحا
ابتداء من الساعة

﴾

برنامج الندوة

االفتتاحية
 01:11تالوة آيات من القران الكريم
 01:11كلمة السيد رئيس اللجنة التحضيرية.

الجلسة األول
رئيس الجلسة :أ.م.د .همام غانم ابراهيم
مقرر الجلسة :أ.م.د .فنار أبلحد اسحق
ر
المحاضة االول
00:22

مني سالم طه
أ.د .ر

فايروس الكورونا المسبب إصابة
اإلنسان

ر
محاضة االفتتاحية

م.د .احمد محمد احمد حياوي

ر
محاضة االفتتاحية االول
02:01

فايروس الكورونا الجديد
أسباب انتشاره وطرق السيطرة عليه
ر ر
ياسي العطار
أ.د .مزاحم
ر
محاضة االفتتاحية الثانية
02:02

اعراض المرض السريرية وطرق
الوقاية منه
الحيال
ام محمد عادل
ي
أ.م.د .ر ي

 00:22ر
اسياحة

Coffee Break

ر
المحاضة الثانية
00:02

وبائية فايروس الكورونا في الحيوانات
م.د .محمد أسامة عبد المجيد
02:22

ر
االقياحات والتوصيات

الندوة العلمية
التطورات المتسارعة
لإلصابة بفايروس الكورونا
األحد  / 2شباط 2222 /
ً
ر
ر
العاشة صباحا وعل قاعة المنتدى
يف
واألدب ،بجامعة الموصل
العلم
ي
ي

