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نظراً للتطورات السريعة التي تشهدها بعض دول العالم في االنتشار الواسع لفيروس الكورونا، 

ومنها دول شرق اسيا وخصوصا الصين والتي ظهر المرض فيها ألول مرة في مدينة ووهان 

يثير العديد من المخاوف من انتقال العدوى الى الصينة والن انتشاره يمثل طارئ صحة عامة و

دول اخرى، أقامت كليتا الطب والطب البيطري في جامعة الموصل ندوة علمية توعوية مشتركة 

/ شباط /  2بعنوان " التطورات المتسارعة لإلصابة بفايروس الكورونا" يوم االحد الموافق 

ستاذ الدكتور قصي كمال الدين ، وبحضور ورعاية السيد رئيس جامعة الموصل اال2020

االحمدي، كما شهدت الندوة حضور السيد رئيس جامعة نينوى االستاذ الدكتور مزاحم الخياط 

والسيد مدير عام صحة نينوى وعدد من السادة مدراء المستشفيات في محافظة نينوى وعدد من 

 ي الجامعة.السادة العمداء من كليات جامعة الموصل وجامعة نينوى ونخبة من تدريس

 

استهلت الندوة بتالوة آيات من الذكر الحكيم تالها على مسامع الحضور الدكتور عبد الملك 

سليمان محمد، ثم كلمة رئيس اللجنة التحضيرية للندوة االستاذ الدكتور منير سالم طه )مساعد 

لالستاذ الدكتور رئيس الجامعة للشؤون العلمية(، ليتم بعدها تقديم المحاضرة االفتتاحية االولى 

مزاحم ياسين العطار )استاذ علم الفايروسات/ كلية الطب البيطري( بعنوان "فايروس الكورونا 

الجديد أسباب انتشاره وطرق السيطرة عليه" والتي تناول فيها المحاضر تصنيف فايروس 

الكورونا وشكل الفايروس وأهم االمراض التي يسببها بصورة عامة وماهو مرض فايروس 

 .لفايروس من الحيوان الى االنسانلكورونا الجديد ومصدره وطرق انتقال هذا اا
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تالها محاضرة اخرى للدكتور رامي محمد عادل )تدريسي كلية الطب / جامعة الموصل( 

بعنوان "أعراض المرض السريرية وطرق الوقاية منه" والتي تناول فيها طبيعة المرض وكيفية 

تشمل الحمى والسعال وضيق التنفس، وفي الحاالت األكثر شدة، يمكن انتشاره واعراضه والتي 

 أن تسبب العدوى االلتهاب الرئوي والمتالزمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي.

وبعد استراحة قصيرة، بدأت الجلسة العلمية برئاسة الدكتور همام غانم ابراهيم ومقررية 

، االولى للدكتور احمد محمد حياوي بعنوان محاضرتيناسحق، حيث تضمنت الدكتور فنار ابلحد 

"فايروس الكورونا المسبب اصابة االنسان" والتي تناول فيها المحاضر تركيب الفايروس 

والطفرة المسببة للمرض وطرق انتقال العدوى ومعدل الوفيات، اما المحاضرة الثانية فكانت 

للدكتور محمد اسامة عبد المجيد )تدريسي كلية  بعنوان "وبائية فايروس الكورونا في الحيوانات" 

الطب البيطري / جامعة الموصل( تناول فيها اصابة الحيوانات بهذا الفايروس واالوبئة التي كان 

 سبباً فيها واإلجراءات الوبائية الوقائية الواجب إتباعها في الوقت الحالي.

للسادة المحاضرين والتي شهدت  بعدها فسح المجال للمشاركين في الندوة بتوجيه االسئلة

مناقشات ومداخالت عدة من السادة الحضور، ليتم بعدها قراءة المقترحات والتوصيات والتي 

 خرجت بها هذه الندوة.
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االطباء البيطريين فرع نينوى وبرعاية وحضور السيدة نقيب األطباء البيطريين العراقيين اقامت نقابة 

الدكتورة سميرة لطيف االمين الندوة المهنية االولى بعنوان )المستجدات والتحديات في مهنة الطبيب البيطري(، 

السيد مساعد رئيس الجامعة حضور  ٢٠٢٠/ شباط /  ١٥وقد شهدت الندوة التي أقيمت صباح يوم السبت الموافق 

للشؤون العلمية االستاذ الدكتور منير سالم طه والسيد عميد كلية الطب البيطري االستاذ الدكتور ظافر محمد 

عزيز وعدد كبير من تدريسي الكلية، وقد تضمن منهاج الندوة كلمة للسيد عميد الكلية تم اإلشارة فيها الى دور 

الحديثة لمهنة الطب البيطري، كما القى االستاذ الدكتور مزاحم ياسين العطار  كلية الطب البيطري في التوجهات

محاضرة عن السلوك المهني، وشارك االستاذ الدكتور عقيل محمد شريف في محاضرة تضمنت التوجهات 

 .الحديثة في مهنة الطب البيطري
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االستاذ برعاية وحضور السيد رئيس جامعة الموصل 

الدكتور قصي كمال الدين االحمدي وحضور السيد 

مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية االستاذ الدكتور 

منير سالم طه وعدد من عمداء كليات جامعة الموصل، 

اقام فرع العلوم التمريضية األساسية في كلية التمريض 

ندوته العلمية الموسومة )المضادات الحيوية سالح ذو 

/  ٢/  ٢٥لتي أقيمت صباح يوم االثنين الموافق حدين( وا

، وقد شهدت الندوة حضور السيد معاون عميد كلية ٢٠٢٠

الطب البيطري للشؤون العلمية االستاذ الدكتور رعد 

عبدالغني السنجري، ممثال عن السيد عميد الكلية، وقد تم 

خالل الندوة إلقاء عدد من المحاضرات العلمية لتخرج 

 .الى المقترحات والتوصياتبعدها الندوة 

 

 

 

التقى السيد عميد كلية الطب البيطري االستاذ الدكتور ظافر محمد عزيز بالسادة رئيس واعضاء اللجنة 

، وقد جرى خالل اللقاء التعريف بنظام اللجنة االمتحانية 2020/ شباط /  4االمتحانية الجدد يوم االثنين الموافق 

 .ية وبالتزامن مع االمتحانات النهائية للفصل الدراسي االول لطلبة الكليةالمصمم داخل الكل
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االمتحان النهائي للفصل  ٢٠٢٠/ شباط /  ٢٣جرى في المستشفى التعليمي البيطري يوم االحد الموافق 

الدراسي األول لطلبة المرحلة الخامسة لمادة التطبيق البيطري، حيث انهى طلبتنا االعزاء امتحان مادة التطبيق 

باطني، والتشخيصات المرضية باالضافة الى مادة البيطري الختصاصات الجراحة، التوليد البيطري، الطب ال

 . OSCE امراض الدواجن واالسماك وذلك حسب نظام اوسكي

ويجدر االشارة اال ان كليتنا كانت االولى في العراق التي تجري االمتحان بهذه الطريقة ويسمى االمتحان 

  .الطب البشري، والقريب الى االمتحان الذي يجرى في كليات OSPVE في الطب البيطري

وقد سعت كليتنا الى تطبيق هذا االمتحان في كليات الطب البيطري في العراق لما له من مصداقية ويحقق 

 .العدالة بين الطلبة

وقد زار السيد عميد كلية الطب البيطري االستاذ الدكتور ظافر محمد عزيز يرافقه السيد معاون العميد 

عبدالغني السنجري المستشفى التعليمي البيطري لإلطالع على سير  للشؤون العلمية االستاذ الدكتور رعد

  .االمتحان

 متمنياتنا لطلبتنا بالتفوق الدائ
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زار وفد من نقابة االطباء البيطرين برئاسة الدكتورة 

)نقيب االطباء البيطرين العراقيين سميرة لطيف االمين 

المقر العام( والدكتور عمر رعد الحيالي )نقيب االطباء  /

البيطريين / فرع نينوى( كلية الطب البيطري يوم االحد 

، وقد كان في استقبالهم السيد 2019/ شباط /  16الموافق 

عميد الكلية االستاذ الدكتور ظافر محمد عزيز، وجرى 

سبل التعاون المشترك بين كلية الطب  خالل الزيارة بحث

البيطري بجامعة الموصل ونقابة االطباء البيطرين وذلك 

من اجل االرتقاء بالمهنة، والتأكيد على دور الكلية في 

تخريج كوادر علمية ذات كفاءة مهنية عالية والتي 

تنصب في خدمة مهنة الطب البيطري، باالضافة الى 

الل اقامة الندوات والدورات وورش العمل التي تعمل على تأهيل الخريجين من التعاون العلمي المشترك من خ

االطباء البيطريين، وفي نهاية الزيارة شكرت السيدة نقيب االطباء البيطريين العراقيين عمادة الكلية على حسن 

 .الضيافة واالستقبال

 

 

 

 

في اطار التعاون بين كليات جامعة الموصل من اجل 

االرتقاء بالمستوى العلمي واالكاديمي للعملية التعليمية فقد 

استضافت كلية التمريض عدد من تدريسي كلية الطب 

البيطري في تعاون مشترك ضمن متابعة سير االمتحانات 

النهائية للفصل الدراسي األول حيث شارك عدد من 

تدريسي وتدريسيات كلية الطب البيطري في جدول 

، ٢٠٢٠-٢٠١٩مراقبات امتحانات كلية التمريض للعام 

وقد قدمت عمادة كلية التمريض والمتمثلة بالسيدة عميد 

الكلية األستاذ الدكتورة سلوى حازم المختار درع كلية 

الدكتور ظافر محمد عزيز عميد  التمريض إلى االستاذ

كلية الطب البيطري وشهادات تقديرية الى التدريسيين المشاركين تعبيراً عن امتنان الكلية لجهودهم التي بذلوها 

 .خالل فترة اإلمتحانات النهائية للفصل الدراسي األول
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دين األحمدي المحترم تم عقد اجتماع برعاية وحضور السيد رئيس الجامعة األستاذ الدكتور قصي كمال ال

  .موسع على قاعة االجتماعات في رئاسة الجامعة مع السادة عمداء الكليات ومسؤولي اإلعالم في الكليات كافة

وقد شارك السيد عميد كلية الطب البيطري األستاذ الدكتور ظافر محمد عزيز والسيد مسؤول شعبة اإلعالم 

في هذا االجتماع، وقد تمحور االجتماع حول عدة مواضيع مهمة تتعلق بتطوير والعالقات العامة في الكلية 

العمل االعالمي للجامعة والتأكيد على رفع المستويات لكي تقفز جامعتنا الى مناص الجامعات العالمية وقد شدد 

زية لكي تصل هذه السيد رئيس الجامعة والسادة المساعدين على اكمال مواقع الكليات وباللغة العربية واالنكلي

المواقع الى اعلى المستويات كما تم مناقشة اشراك تدريسي وموظفي وطلبة الجامعة في الفعاليات التي تقدم 

خدمات للمجتمع وكذلك تم التأكيد على اكمال جميع تدريسي الجامعة تسجيلهم في المواقع وبوابات البحث 

قسم االعالم والعالقات العامة في رئاسة الجامعة لتغطية  العالمية وفي النهاية تمت مناقشة ضرورة التنسيق مع

 .جميع نشاطات الجامعة

يذكر ان شعبة االعالم والعالقات العامة في كلية الطب البيطري وباشراف عمادة الكلية كانت قد اكملت قبل 

كلية على اليوتيوب عدة أشهر تحديث موقع الكلية باللغتين العربية واإلنكليزية، باإلضافة إلى انشاء قناة لل

واستمرار العمل على صفحة المستشفى التعليمي البيطري على الفيسبوك واعتمادها كصفحة رسمية للكلية تقوم 

  .بنشر نشاطات الكلية والمستشفى التعليمي البيطري التابع للكلية

اعالم كلية الطب وقد جرى خالل االجتماع اإلشارة الى الدور المتميز العالم عدد من الكليات بضمنها 

البيطري، وتمت اإلشادة بالتعاون والتنسيق المستمر بين شعبة االعالم والعالقات العامة في الكلية مع قسم 

 .االعالم والعالقات العامة في جامعة الموصل
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تدريس يني اثنني من لكية الطب البيطري جبامعة املوصل مضن جلنة وزارية للنظر يف موضوع 

 البيطري جبامعة تكريتاس تحداث دراسة املاجس تري يف لكية الطب 

استقبلت كلية الطب البيطري بجامعة تكريت لجنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في 

موضوع استحداث دراسة الماجستير في تخصص االدوية، وتألفت اللجنة من كل من السادة )أ.د. دريد 

د عبدالستار علي/كلية الطب البيطري/جامعة عبدالهادي عباس/كلية الطب البيطري/جامعة بغداد، أ.د. مهن

بغداد، أ.م.د. يعرب جعفر موسى/كلية الطب البيطري/جامعة الموصل و م.د. ياسر محمد امين/كلية الطب 

البيطري/جامعة الموصل( وقد تجول السادة اعضاء اللجنة في قاعات ومختبرات الكلية بعد االجتماع مع عمادة 

المختبرات المخصصة للدراسات العليا كما قامت بجولة في البيت الحيواني واطلعت الكلية، واطلعت اللجنة على 

على القاعات الدراسية والمختبرات المستحدثة فيه وقاعات تربية الحيوانات المختبرية، حيث من المؤمل 

 .استحداث دراسة الماجستير في تخصص األدوية البيطرية
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 الس يد معيد لكية الطب البيطري رئيسا للجنة مناقشة اطروحة دكتوراه يف لكية الزراعة والغاابت

 

عزيز رئيسا في لجنة مناقشة شارك االستاذ الدكتور ظافر محمد 

اطروحة دكتوراه في كلية الزراعة والغابات للطالبة حنان وليد قاسم 

عن اطروحتها الموسومة "تأثير خلط الميثايونين والاليسين المحمي 

في األداء الفسجلي واإلنتاجي للنعاج العواسي" يوم االثنين الموافق 

٢٠٢٠/  ٢/  ٢٥. 

 

 

 

 يف مناقشة اطروحة دكتوراه يف لكية الطب البيطري جبامعة دهوكمن لكيتنا مشاركة تدرييس 

 

شارك االستاذ المساعد الدكتور قيس طالب شكر التدريسي 

رئيس فرع الطب الباطني والوقائي  -في كلية الطب البيطري 

في مناقشة اطروحة دكتوراه في كلية الطب البيطري بجامعة 

للطالبة )شميران سلمان  ٢٠٢٠/  ٢/  ٢٥دهوك بتاريخ 

 اسماعيل( عن اطروحتها الموسومة 

(Morpholoical and Molecalar studies of Ticks 

with detectin of piroplasms from sheep and 

goats in Duhok Governorat-Kurdistan Regron-

Iraq). 
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  الفيمتوثانيةعلم  الدكتورة يسرى ابراهيم سعيد -3

 تقنية كرسبر الدكتورة أميرة احمد حمدون -4

 الدور الفسلجي للتروبونين في التشخيص السريري العتالل عضلة القلب م. سهى عبد الكريم رشيد -5

 Polypill م. سوسن محمد امين -6

 Drug Interactions م.م. دعاء هيثم عبد الرزاق -7

 Bacteriololgical Study of Chronic Suppurative Otitis media in - م.م. سيماء فيصل حسب هللا -8

Wasit Province" 

- Uses of ID- Yst card System Vitek 2, Chromogenic Agar and 

API kit Test for Isolation and Identification of Candida spp 

From Mycotic Mastitis in Goats 
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تتقدم عمادة كلية الطب البيطري بجامعة الموصل 

متمثلة بالسيد عميد الكلية االستاذ الدكتور ظافر محمد 

بة االطباء البيطريين فرع عزيز بالشكر والتقدير الى نقا

نينوى وذلك لدعم المستشفى التعليمي البيطري من خالل 

التبرع بعدد من األدوية البيطرية المتنوعة الى صيدلية 

 .المستشفى التعليمي البيطري

 

 

 

 

 

تتقدم عمادة كلية الطب البيطري متمثلة بالسيد عميد الكلية االستاذ 

الدكتور ظافر محمد عزيز والسيد معاون العميد للشؤون االدارية 

ذ المساعد الدكتور سيڤان سعد المحمود وبالنيابة عن منتسبي االستا

كلية الطب البيطري، بالتهنئة لالستاذ الدكتور رعد عبدالغني بشير 

السنجري لمناسبة تسنمه مهام عمله معاوناً لعميد كلية الطب البيطري 

للشؤون العلمية والطلبة، وفقه هللا للخير كله ومتعه بالصحة والسالمة 

 .خير كليتنالما فيه 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تصدر عن 

 عمادة كلية الطب البيطري / جامعة الموصل
 :هيئة التحرير

 .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  

 ................. عضوام.م يمان سعد فاضل 

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

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


