
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في هذا العدد اقرأ

1 
مشاركة كلية الطب البيطري في ورشة عمل حول التعليم االلكتروني وأفضل 

 المستخدمة في ذلكالتطبيقات 

 كلية الطب البيطري في خدمة المجتمع" الجامعة في خدمة المجتمع" 2

3 
درع الكلية وشهادة تقديرية ُمقدَمين من السيد عميد كلية الطب البيطري الى 

 السيدة عميد كلية التمريض

4 
اجتماع اللجنة المركزية لتطبيق نظام المقررات مشاركة كلية الطب البيطري في 

 جامعة الموصل في

  صدور عدد جديد للمجلة العراقية للعلوم البيطرية 4

 الدراسات العليا في كلية الطب البيطري 5

 نشاطات علمية 5

 تهنئة 6

  آذارلشهر  136العدد 

 

الرسالة 

اإلخبارية
 كلية الطب البيطري

جامعة الموصل
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اذ الدكتور قصي كمال الدين االحمدي أقيمت صباح بتوجيه مباشر من السيد رئيس جامعة الموصل االست

ورشة عمل عن استخدام التطبيقات االلكترونية التعليمية، والتي جرت  ٢٠٢٠/ اذار /  ٢١يوم السبت الموافق 

بأدارة السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية االستاذ الدكتور منير سالم طه مع الجانب السويدي وباستخدام 

يديوكونفرنس من خالل تطبيق زووم، وقد شارك السيد عميد كلية الطب البيطري االستاذ الدكتور ظافر تقنية الف

محمد عزيز والسادة المعاونين العلمي واالداري وعدد من تدريسي الكلية في هذه الورشة والتي شهدت مشاركة 

التي هدفت الى استخدام نظام واسعة من قبل عمداء كليات جامعة الموصل وعدد كبير من تدريسي الجامعة و

التواصل الفيديوي بين السادة اعضاء الهيئة التدريسية وطلبة جامعة الموصل، والذي سيتم استخدامه في االيام 

 .القليلة القادمة ان شاء هللا

لمرحلة، يتم في هذا النظام المغلق قيام تدريسي المادة بانشاء غرفة حوارية فيديوية يتم فيها تحديد اسم المادة وا

وبعد االنشاء مباشرة يقوم البرنامج بارسال رسالة تنبيه الى الطلبة الذين قاموا بالتسجيل في هذا المقرر الدراسي 

او ان يقوم التدريسي بارسال رابط المحاضرة مباشرة للطلبة، لغرض االلتحاق بهذه الحلقة الدراسية الفيديوية 

ور الطلبة كما في المحاضرات التي تتطلب حضور الطالب، وخالل فترة معينة مع اعطاء فترة تاخير لحض

ليتم بعدها تسجيل الطلبة الكترونياً وضمن قوائم الحضور وبشكل الكتروني، لتبدا بعدها المحاضرة الدراسية 

 .والتي يقوم فيه االستاذ بشرح المقرر الدراسي المخصص لذلك اليوم

بتطبيق هذا النظام لطلبة المرحلة االولى والذين انتظموا في هذا وستشهد االيام القادمة ان شاء هللا البدء 

 .2020 /2019الفصل االول في نظام المقررات المعتمد للعام الدراسية 
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تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس جامعة الموصل االستاذ الدكتور قصي كمال الدين في ان يكون لجامعة الموصل 

ونظرا لما يمر به العالم من أزمة صحية متمثلة بفايروس كورونا ومن أجل دورا في خدمة المجتمع والمدينة 

المحافظة على مدينتنا وجعلها خالية من اي إصابة، ساهم عدد من طلبة كلية الطب البيطري ضمن فريق 

وباشراف من عمادة كلية الطب البيطري متمثلة بالسيد عميد الكلية  2020/ اذار /  19تطوعي يوم الخميس 

ستاذ الدكتور ظافر محمد عزيز وبالتنسيق مع دائرة صحة نينوى في حملة تعقيم وتعفير لعدد من المباني اال

والمحال التجارية في احدى مناطق مدينة الموصل باالضافة الى توعية المواطنين الى اهم اإلجراءات 

 .ت الوقاية الصحيةاالحترازية للتصدي لهذا المرض، وتوزيع عدد من المطبوعات التي تتضمن إجراءا
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الطب البيطري االستاذ الدكتور ظافر محمد عزيز درع كلية الطب البيطري وشهادة قدم السيد عميد كلية 

تقديرية باالضافة الى كتاب شكر وتقدير الى السيدة عميد كلية التمريض االستاذ الدكتورة سلوى حازم المختار 

 .طريوذلك تثميناً لما قدمته عمادة كلية التمريض من دعم للمسيرة العلمية في كلية الطب البي

جاء ذلك خالل زيارة رسمية قامت بها عمادة كلية الطب البيطري متمثلة بالسيد عميد الكلية والسادة المعاونين 

وقد كان في استقبالهم السيدة عميد كلية التمريض  2020/ آذار /  11العلمي واالداري، يوم االربعاء الموافق 

 .والسيد معاون العميد للشؤون االدارية
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في جامعة الموصل  2020-2019الحالي عقدت اللجة المركزية لتطبيق نظام المقررات للعام الدراسي 

 /3برئاسة االستاذ الدكتور منير سالم طه مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية صباح اليوم الثالثاء الموافق 

في قاعة االجتماعات برئاسة الجامعة بحضور اعضاء اللجنة ومعاوني الشؤون العلمية في كليات  2020 /اذار 

، وقد شارك أ.د. رعد عبد الغني السنجري معاون العميد لنظام المقررات فيهارعية الجامعة ورؤساء اللجان الف

مناقشة السلبيات وااليجابيات  جرى خاللهللشؤون العلمية والدكتورة سوالف جبار كاكل في هذا االجتماع الذي 

اوز هذه السلبيات التي تبينت جراء تطبيق النظام خالل الفصل االول من هذا العام وبحث السبل الكفيلة بتج

 . والتحضيرات الالزمة الستكمال اجراءات تطبيق نظام المقررات خالل الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي

 

 

 

 

 2020لسنة  للمجلة العراقية للعلوم البيطرية 1 العدد، 34صدر المجلد 

 (بحوث باللغة العربية  9 ،االنكليزيةبحثاً باللغة  31( تضمن هذا العدد اربعون بحثاً 
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في كلية الطب البيطري / جامعة الموصل،  ٢٠٢١- ٢٠٢٠الدراسات العليا المفتوحة للعام الدراسي أدناه 

للنفقة الخاصة، فضال عن مقاعد المشمولين بقانون الشهداء  واحد مقعدان للقبول العام ومقعد واقعوستكون ب

 .والسجناء السياسيين

 التخصص الدقيق التخصص العام الشهادة ت

 احياء مجهرية بيطرية طب وجراحة بيطرية دكتوراه -1

 طفيليات بيطرية طب وجراحة بيطرية دكتوراه -2

وجراحة بيطريةطب  دكتوراه -3  جراحة بيطرية 

 طب باطني و وقائي طب وجراحة بيطرية دكتوراه -4

 امراض بيطرية طب وجراحة بيطرية ماجستير -5

 امراض دواجن طب وجراحة بيطرية ماجستير -6

 صحة عامة بيطرية طب وجراحة بيطرية ماجستير -7

 طب باطني و وقائي طب وجراحة بيطرية ماجستير -8

 تشخيصات مرضية طب وجراحة بيطرية ماجستير -9

 كيمياء حياتية بيطرية طب وجراحة بيطرية ماجستير -10

 فسلجة بيطرية طب وجراحة بيطرية ماجستير -11

 ادوية وسموم بيطرية طب وجراحة بيطرية ماجستير -12

 

 

 

بجهود خيرة مبذولة من قبل الدكتور معن سمير كلو حصلت كلية الطب البيطري، جامعة الموصل على 

لتجهيز المختبرات بالمواصفات القياسية  CRDF Global ظمةمنحة االمن الحيوي التنافسية والمقدمة من من

 :المتعلقة باالمن الحيوي والمتضمنة

 .CCTVمنظومات مراقبة   -١

 .منظومات الكشف عن الحرائق  -٢

 .أجهزة تعقيم  -٣

 .تنظيم دورات تدريبية لكوادر الكلية حول األمن الحيوي والسالمة المختبرية  -٤

بتنفيذ الخطوات األولى للبرنامج خالل األسابيع القليلة المقبلة وضمن سقف زمني يبلغ ومن المؤمل الشروع 

 .ثالثة أشهر
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 ..الطب البيطري يف مناقشة اطروحة دكتوراه يف لكية الطب جبامعة دهوكمشاركة الس يد معاون معيد لكية 

شارك االستاذ الدكتور رعد عبدالغني السنجري 

)معاون العميد للشؤون العلمية( في مناقشة اطروحة 

دكتوراه في كلية الطب بجامعة دهوك للطالبة حليمة 

عن  ٢٠٢٠/ آذار /  ٧حسن محمد يوم السبت الموافق 

 الموسومةاطروحتها 

"Bacterial and Molecular 

characterization of carbapeneme 

resistant Klebsiella pneumonia in Duhok 

city" 

 

 

 

  تتقدم عمادة كلية الطب البيطري متمثلة بالسيد عميد الكلية االستاذ

الدكتور ظافر محمد عزيز باخلص التهاني واجمل التبريكات الى 

الموصل وكلية الطب البيطري والى المرأة منتسبات جامعة 

العراقية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، سائلين المولى عز وجل ان 

 .يعيده عليهن بالخير واليمن والبركات وان يحفظهن من كل مكروه

 

 

  متمثلة بالسيد عميد الكلية االستاذ الدكتور ظافر محمد عزيزكما تتقدم عمادة كلية الطب البيطري 

 تهاني والتبريكات الى: بال

 م.م. أحمد سعد محمد )تدريسي في فرع الجراحة( لمناسبة المولود الجديد )يمان(. -

 . لمناسبة المولود الجديد )يوسف()معيد في فرع االمراض( السيد اثير نبيل طه  -

 "حفظهم هللا وجعلهم من االبناء الصالحين"



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تصدر عن 

 عمادة كلية الطب البيطري / جامعة الموصل
 :هيئة التحرير

 .رئيسا  أ.د. ظافر محمد عزيز ............... 

 عبد الغني  السنجري......عضوا . أ.د. رعد

 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
 


