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واألتجاهات المستقبلية  البيئيةاألدلة العلمية الحالية المتعلقة بحالة النظم  توحي: مقدمة

وال يخفى ان ( 1)البشري العالمية أصبحت أقل استدامة مقومات استمرارالمجتمعبإن 

 .(2)بطة وديناميةاومترالفقر والصحة والتنمية المستدامة في جوهرها، معقده  مشاكل

بين متداخلة عالقة فرضت فقد العديد من الظروف والتغيرات العالمية والمحلية ونتيجة 

تتعلق التي  البشري على الجامعة ان تستجيب للحاجات المجتمع. كان الجامعة والمجتمع

 .المجتمعبمشاكل البيئة وقطاع اإلنتاج والخدمات باإلضافة الى الحاجات الخاصة بافراد 

تطور مسؤولية الجامعة لكي تلعب دورا فاعال في تقدم المجتمع وصوال الى البد من  كان  

افضل تصميما واكثر شمولية يكون  اقتصاد المعرفة المتصف بنظام تعليمي عالي الكفاءة  

اء قدرات ن مسخر لتعزيز التنمية المستدامة وب,  لميةالمعايير الجودة الع  امواكب لية,  ؤ ومسو 

 .ع المجتم

 صحة االنسان والتنوع الحياتي على االرضسبب تكاثر المشكالت البيئية الخطيرة على  فب 

الهواء والبحار تلوث الحرارة نتيجة االحتباس الحراري وزيادة معدل كارتفاع درجات 

تخصصات لل صار ملحا ان تضاف ،وغيرها والتصحر ونقص المياهوتفاقم والتربة 

 Education for sustainable مجال التنمية المستدامه ما يسهم فيالجامعية 

development على و حفاظ على البيئة في مسؤولية ال وللتخصصات الطبية االنخراط

القضايا اهتماماتها لتناول  مما ادى الى توسيع نطاق,الموارد الطبيعية القابلة للنضوب

 االنسانية والبشرية

 استعادة هدفها  متفاعلة عناصر من معقد نظام" ابأنه المستدامة الصحية الرعايةتعرف 

 لالستمرار  ةقابل  ةإوجتماعي   ةإوقتصادي   ةبيئي ظروف    وخلق  اإلنسان  صحة  وتحسين  ةوأدار

ضارة  أثار اعنه ينتج ال والبيئة البشري الجسم مع بإنسجام تعمل مسمي، غير أجل إلى

 . مناسبة غير أو 

  االهتمام بالتنمية الطبية المستدامةاالجراءات المتخذه في مجال 

في  واقع الصحةتطوير  التي تتولى الطبيةج القيادات يتخرباالضافة لمسؤوليتها في 

ويتمثل ذلك بتخريج اثنتا عشرة دفعة من طلبة ) مستمرة ومتجددةبصورة لمجتمع ا

من نواحي غير خدمة المجتمع  اصبحت( البكالوريوس في اختصاص الطب والجراحة

إلسهام لفي الوقت الحالي بما توفره من مناخ يتاح    التعليم الطبيمن ابرز وظائف  يدية  تقل

 الصحةفي بناء المجتمع وحل مشكالته عن طريق ربط البحث العلمي باحتياجات قطاعات  

هي تنمية المعرفة   الطبية    ةلكليات المجموعالمهام الرئيسية    لذا اضحت  .الطبية  والخدمات

  عبر الفعاليات التاليةبشتى أنواعها 
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التي ستواجه اجراء الدراسات واالبحاث لتغطية المستجدات والتنبؤات المستقبلية  .1

التي تتعلق بقضايا التلوث البيئي واستنزاف الموارد الطبيعية  السيماالمجتمع 

وفيات المواليد  ودراسة اسباب المياه والصرف الصحي واألمن الغذائيمشاكل و 

ملحق )الجدد ومرضى االوبئة كالسل والمالريا والتهاب الكبد الفيروسي وغيرها 

 . (جدول البحوث ذات العالقة بالتنمية الطبية في مجال البيئة

السرطان  مثل في الوقاية من األمراض غير المعديةليساهم  توجيه التعليم الطبي .2

ة وأمراض القلب واألوعية الدموية، والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمن 

ً في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل معظميقع وغيرها التي  ومن  ثقلها تقريبا

 . ضمنها بلدنا العراق

 غير المعديةاألمراض    للوقاية منالمواطنين  تغيير سلوكيات  الطبي لالتعليم    توجيه .3

 .:مثال والحد من وقوعها

تفيد البيانات أن األشخاص الذي  اذ    التدخينة  رب التثقيف ونشر البحوث لمحا •

التدخين في  الدمانأقل عرضة يكونون يتمتعون بقدر أوفر من التعليم 

من الذين حصلوا على التعليم الثانوي   البلدان الفقيرة والغنية على حد سواء

  (UNESCO) على األقل

قناع المدخنين وغيرهم بمضار إلالجماهيري  الطبي  حمالت اإلعالم  القيام ب  •

تصميم هذه مع  .  التقليل منهاعلى ترك هذه الممارسة و/أو   وحثهمالتدخين 

 الحمالت على نحو أفضل من أجل استهداف الفئات الضعيفة من السكان.

بين واضحة العالقة : عالية الدخل كالعراقفي البلدان ظاهرة السمنة  •

البلدان منخفضة الدخل )ها. انتشار السمنة في ومدى التحصيل العلمي 

في البلدان العالية السمنه  تزداد تنخفض فيها نسبة انتشار البدانة، بينما

 .هايقلل من احتمال التعرض لللفرد التعليم العالي  لكن مستوىالدخل 

برنامج لدمج  من خالل تبنيفي المدارس  الصحيةالتغذية ثقافة تعزيز  •

خفض نسبة البدانة للمساهمة ب التربية المدرسيةسياسات ب  يالصح التعليم 

 لدى األطفال.

على بناء القدرات الالزمة لتنفيذ استراتيجيات التنمية الطبي يساعد التعليم  .4

تدريب و  عدد كاف من المهنيين المهرة وذلك بتوفيربتحسين الصحة  المستدامة

مركزا لتدريب طلبة البورد فكليتنا ن مجتمعاتهم )األطباء والطبيبات الذين يخدمو 

 .( في العديد من االختصاصات السريرية التي تمس الحاجة اليها في المحافظة

ينبغي من أجل تحسين القدرات وتعزيزها، ربط تخطيط الموارد البشرية للنظم  .5

الصحية على نحو أفضل بمؤسسات التعليم التقني والمهني بغية تيسير االنتقال من 

توسيع لللشباب المستمر المهني والتطوير وتوفير التدريب  إلى العمل، الجامعة
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في المستشفيات ها وعدم حصر قدراتهم ومهاراتهم  آفاق ومجاالت تطوير

 .يةالجامعالمختبرات و 

توحيد الرؤى بين الدوائر الصحية والمؤسسة االكاديمية الطبية لتوجيه البحوث  .6

بوضع الحلول الناجعة لها   المجتمع الصحية  كلامعالجة مشلمنحى تطبيقي يهدف ل

نماذج من موافقات تسويق بحوث الكلية الطبية التي يسبق ودراسة سبل معالجتها)  

 ( اجراءها موافقة دائرة صحة المحافظة عليها

على صحة المجتمع وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعميم  ءتسليط الضو  .7

التلقيحات ومجانية االدوية االساسية الحصول على الرعاية الصحية االساسية و 

 .  صحة االنجاب...الخ وتنظيم االسرة و 

أساتذة الجامعة  لجان تقديم المشورة لمجلس محافظة ذي قار الكثير من ضمت- .8

 التخصصات الطبية والصحيةبالعديد من  منهم

 . -: ومنها (مجتمعية)العلمية النشاطات قامت كليتنا بالكثير من ال .9

قامت خالل جائحة كورونا والستمرار سير التدريسات والتدريب السريري   •

 كليتنا

بتطوير مختبرات الفروع الكلية االساسية كافة ، لغرض استيعاب متطلبات  .1

التعليم المدمج للدراسة االولية واستيعاب االعداد المتزايدة من الطلبة 

 مة المقبولين مع مراعاة ظروف الجائحة وشروط السالمة العا

تطوير مختبر الدراسات العليا لدراسة الماجستير في اختصاص االحياء  .2

 المجهرية الطبية والتي افتتحت مؤخرا 

اقامة العديد من الورش والندوات المباشرة او االلكترونية عبر برامج التعليم  .3

( وغيرها zoom , FCC, google classroomالمتزامن عن بعد مثل )

 والعام الحالي   2019/2020طوال العام الدراسي 

استثمار مبالغ التعليم الموازي وصندوق التعليم العالي في ادامة المختبرات  .4

واالجهزة وصيانتها وتحديثها كما شراء البرامجيات المستخدمة في التعليم 

االلكتروني ومستلزمات منظومة االنترنيت لرفع كفاءة اداءها وسرعتها 

العام الجاري ولمواكبة الزيادة الحاصلة  الستيعاب استخدامها المكثف خالل

 .في اعداد الطلبة

 لخطورة الوباء قامت بالنشاطات التالية : في مجال التثقيف المجتمعي  •
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 وخالل الستة اشهر االولى من هذا العام قامت بالندوات المبينة في الجدول   •

المالحظات العدد الكلي النشاطت

العديد من الندوات والورش حول الجائحة 12الدورات والندوات وورش العمل حول جائحة كورونا1

10البحوث العلمية حول جائحة كورونا2
العديد من البحوث تمت من قبل اساتذة فروع الباطنية 

هم والجراحة وغير

ال توجد تصنيع االجهزة والمعدات الطبية لمكافحة جائحة كورونا3

1تصنيع المعقمات والمستلزمات الطبية لمكافحة جائحة كورونا4
ميناس   تصنيع ال VTM..بالتعاون مع دهيثم عبداالمير

ي ود.رحيم لعيب 

3الزيارات الميدانية التوعوية حول جائحة كورونا 5

ي المستشغى اثناء االزمه....2-
ى
اء ادويه وتوزيعها ف 1- شر

ي المحافظه 3- حمالت 
ى
عضوية خلية االزمه الرئيسيه ف

توعويه  

ونية من خالل منصات إلكير

المحاور الرئيسية مكان الندوة راعي النشاط المحاضى التاري    خنوع النشاط عنوان النشاطت

20/2/2020ورشةالتوعية بوبائية فاريوس كرورنا وطرق الوقاية منه1

/ا.م.د محمد  ا.د. طالب حسن علي

جاسم محمد/ م.د. انتظار عالوي 

جعفر

كلية طب ذي قار
قاعة المؤتمرات كلية طب 

ذي قار

2
االطباء والمهن الصحية خط الصد االول 

COVID-19 لمواجهة جائحة كورونا
من 18 نيسان اىل 30 نيسان 2020دورة تدريبية

فقد ضم اليوم االول :

ا .د طالب حسن علي

ا.م دمحمد جاسم محمد

م. د انتظار عالوي جعفر .

ي فضم ا .د علي عبد 
اما اليوم الثانى

سعدون

م .د حيدر شهيد.

واليوم الثالث ضم ا .م د ضياء خلف 

مران

ا.م .د عباس فاضل حليحل .

اليوم الرابع ضم أ.م. د ميثاق 

عبدالمهدي

. ا. م .د رياض عادل الخزاعي

واليوم الخامس ضم ا.م .د حيدر 

الياشي

فرع الباطنية كلية طب ذي قار + 

ازنكا لالدوية كة اسير شر

Online on ZOOM 

platform

view to coronaviruses

for COVID 19 IPC

classification of COVID 19

and complications

Severe COIVD 19

confirmed & suspected cases

ايار 2020 19ندوة علميةوبائية جائحة كورونا3

/ا.م.د محمد  ا.د. طالب حسن علي

جاسم محمد/ م.د. انتظار عالوي 

جعفر

من خالل المنصة كلية الزراعة / جامعة ذي قار

FCC ونية االلكير

4
Current COVID-19 crisis and its sequel 

on Health

1ST 

INTERNATIONA

L VIRTUAL  

MEDICAL 

CONFERENCE  

ايار 2020 18

 Dr. Paul Cadden/Dr. 

Mudher Al-Khairalla/Prof. 

Dr. Fayez Sandok /Assist. 

Prof. Dheyaa K. Al 

Omer/Prof. Razzaq 

/Assist.prof. Dr.Mohanad 

A.AlsherafiJameel 

Alrubaee/Assist. Prof. Dr. 

Haithem A. Minas/Prof. Dr. 

Ali Abid Saadoon

كة اسينو   كلية طب ذي قار + شر

لالدوية

Online on ZOOM 

platform

1-Clinical Cases and Challenges of 

COVID-19 disease 2-How the 

United Kingdom handled COVID-

19.3-Covid-19 effect on GIT 

endoscopy.4-Handling of COVID-

19 patients in Thi-Qar south of 

Iraq.5-Impact of current situation 

on the skin.6-Impact of COVID-19 

crisis on   clinical education by 

electronic learning.7-Effect of 

COVID-19 crisis surgical point of 

view by E.learning.8-00      E-

learning administration during the 

COVID-19 crisis.9-Clients 

Satisfaction for E.learning during 

COVID-19 crisis

5

Urological Aspects and Prostate 

cancer, in the era of COVID-19 

pandemic

ندوة علمية
 حزيران 12

2020

6

ة جائحة  ونيو خالل فير ادارة االمتحانات االنكير

فايروس

COVID-19 كيونا انمستجد

ونية ايار 2020 27ورشة الكير

ي قامت بها كلية طب ذي قار 
المؤتمرات والندوات وورش العمل لجائحة كورونا البر
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 والندوات المبينة في الجدول 

 

 ونشرت البحوث التالية في مستوعبات سكوبس وكالرفيت  

تاريخ  االنجاز المكان المقامة فيهالعنوانت
( بعنوان ) مستجدات جديدة لمعالجة 1 ي

ى الكنانى اضية للدكتور )تحسير فعالية علمية افير

ي 19/3/2021
ى
االمراض القلبية ف

Mar-21كلية الطب 

ات التعليمية 2 ي المختي 
ى
ي ف

ي والكيميان  الورشة االرشادية )اجراءات السالمة واالمن البيولوج 

ي كلية العلوم 12/2/2021
ى
( المقامة ف

Mar-21كلية الطب 

ي 3
ى
ورشة بعنوان ) مشاكل تبديل مفصل الركبة ( بادارة الدكتور )جمال السعيدي(  ف

22/3/2021
Mar-21كلية الطب 

4

ي تعمل بنظامSCADA وذلك لدعم 
ية البر  ورشة التعلم عن بعد بأستخدام األجهزة المختي 

ي اقيمت يوم الثالثاء 2021-4-6 
اضية والبر ات االفير ي من خالل المخير

ونى التعليم االلكير

الساعة الثامنة مساءا )الرابط 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaTvAqKLwCzjsS78Cy

)7CdJa1DImPz4BpqNmdnlIecLkjj15g/viewform?usp=sf_link

Apr-21كلية الطب 

5
الورشة العلمية بالتعاون مع كليتنا ودائرة الصحة وجمعية اطباء الباطنية بعنوان 

update management of common GIT disorders يوم 2 نيسان 2021  

ي كلية الطب د.فائز خلف شحان
ى
بمشاركة استاذ الجهاز الهظمي ف

Apr-21كلية الطب 

6
ى التعليمي حول ) تقنيات الجهاز  ي مستشفى الحسير

ى
ورشة عمل ستقام يوم 26 نيسان ف

ى عداي  ي علي / د. حسير
ر
ي ( يقيمها  د علي عبد الباف

البوىلي واستخدام المفراس الحلزونى

عبد الشهيد

Apr-21كلية الطب 

7
كة نوفونوردسك الدوائية اقيمت ندوة علمية حول مشاكل السمنه  بالتعاون مع شر

وعالجها القاها )د. عادل غصاب محمد( اختصاص الغدد الصم يوم االربعاء المصادف 

5/5/2021

5/5/2021كلية الطب 

8
اضيا عي  الزووم  الجلسة الثانية من الموسم العلمي لجمعية اطباء الباطنية الذي اقيم افير

الذي ادار جلساته الدكتور عباس فاضل حليحل حول اخر مستجدات عالج امراض 

ي يوم 30/4/2021
ى
القلب ف

30/4/2021جمعية اطباء الباطنية 

ي 9
ى التعليمي حول تقنيات الجهاز البوىلي واستخدام المفراس الحلزونى ي مستشفى الحسير

ى
 اقامة ورشة عمل ف

ى المصادف 6 / 4 / 2021 ى عداي عبد الشهيد يوم االثنير ي و الدكتور حسير
ر
لألساتذة د.علي عبد الباف

6/4/2021مستشفى الحسين التعليمي 

10
 ندوة لمنظمة الصحة الواحدة بالتعاون مع كلية طب ذي قار عل منصة الزووم 

اضية يوم 4 حزيران بعنوان ) شطان الثدي وطرق تشخيصه المبكرة حاضى فيها  االفير

الدكتور ) ظافر فرحان الغزي ( باالضافة اىل )الدكتورة حنان حسن علي (

4/6/2021كلية الطب 

11
 الورشة العلمية بتعاون كليتنا مع دائرة صحة ذي قار واللجنة الدولية للصليب االحمر 

والجمعية العراقية لجراحة العظام والكسور بمناسبة اليوم العالمي لحنف القدم الوالدي 

ي يوم الخميس  3 حزيران عل قاعة مؤتمرات كليتنا
ى
ف

3/6/2021كلية الطب 

تاريخ  االنجاز المكان المقامة فيهالعنوانت
دورة immunohistochemistry  ادارها د ظافر عبد هللا فرحان يوم 1

ي
ى
10/3/2021 ف

10/3/2021كلية المزايا الجامعه 

اضية حول 2 ي الدورة التدريبية االفير
ى
مشاركة الدكتور فائز خلف عبد المحسن ف

) Shear Wave Quantificational Ultrasound Diagnostic System(
24/25/5/2021كلية الطب 

ات المهارات 3 ي مختي 
ى
ي طب الطوارئ لطلبة المرحلة السادسة ف

ى
اقامة دورة ف

ي يوم االحد 10/5/2021
ى
اف مجموعة من االساتذة جرت ف الرسيرية باشر

10/5/2021كلية الطب 

4 Shear Wave( اضية حول ي الدورة التدريبية االفير
ى
 مشاركة الدكتور فائز خلف عبد المحسن ف

ي 23/4/2021
ى
Quantificational Ultrasound Diagnostic System ( ف

23/4/2021كلية الطب 

ات المهارات 5 ي مختي 
ى
ي طب الطوارئ لطلبة المرحلة السادسة ف

ى
اقامة دورة ف

ي يوم االحد 10/5/2021
ى
اف مجموعة من االساتذة جرت ف الرسيرية باشر

10/5/2021كلية الطب 

6
ي كلية الطب حول إصابات 

ى
إقامة دورة طب الطوارئ لطلبة المرحلة السادسة ف

الراس اقامها  اختصاصي جراحة الجمله العصبية األستاذ المساعد الدكتور حيدر 

ي كلية الطب
ى
ي فرع الجراحة العامة ف

ى
مخلف علي التدريسي ف

10/6/2021كلية الطب 
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 واقامت المؤتمرات العلمية التالية 

 

 كما قامت بالنشاطات المجتمعية التالية 

تاريخ النشر  اسم المستوعبعنوان البحثت

1
 The Potential Use of( بعنوان )بحث منشور للدكتورة )امل خضير خلف

 :Nitazoxanide in the Treatment of Cutaneous Leishmaniasis

In-Vitro Assays Against Leishmania Tropica

Apr-21سكوبس 

2
 )د. وجدي جبار ماجد/ د. تيسير علي طلب ( بعنوان 

ى قبول نرسر بحث للباحثير

 Low serum potassium level and its effects on the severity 

 and the rate of hospitalization in asthmatic adults from

North Basrah- Iraq

Apr-21سكوبس 

3

ى )د. وجدي جبار ماجد/ د. ميثاق عبد المهدي  قبول نرسر بحث للباحثير

 A case control study to  د. مسلم ناهي سعيد( بعنوان / ى حسير

 evaluate the levels of Vitamin D, Calcium parathyroid

 hormone, phosphate, and demographic characteristics of

patients with hypothyroidism

Apr-21سكوبس 

4
Therapeutic potential of green synthesized copper 

nanoparticles alone or combined with meglumine 

abtimoniate (glucantine) in cutaneous leishmaniasis

Apr-21سكوبس 

5  the effect of homocysteine , some vitamins in women who

suffer From recurrent miscarriage in thi-qar province / Iraq
Apr-21سكوبس 

6
"A case control study to evaluate the levels of Vitamin D, 

Calcium, parathyroid hormone, phosphate, and demographic 

characteristics of patients with hypothyroidism

Apr-21سكوبس 

7count as anticipator of adverse terminal events in COVID-19: 

case-control study
10/5/2021سكوبس 

8diagnosis of fungi associated with wounds from lying 

patients at Al Hussein teaching hospital in thiqar governorate 
11/5/2021سكوبس 

9FE3O4 peroctone magnitic nanoparticles : synthesize and 

therapeutic potential in cutaneous leishmaniasis
6/2021/ 20سكوبس 

تاريخ  االنعقادمكان انعقادهالعنوانت
ي المراض القلب اقيم 1

ر
 الربيع االهلي والمركز العراف

ى كليتنا و مستشفى بالتعاون بير

المؤنمر الربيع الثالث
4/2/2021فندق الزيتون 

2
 advanced in( ي

اصى ي المؤتمر الدوىلي االفير
ى
مشاركة الدكتور عباس فاضل حليحل ف

gastroenterology and hepatology  يومي 24+25/4/2021 ببحث عنوانه 

 levothyroxine – induced liver injury followed by complete (

recovery upon cessation of the drug : a case report

25/5/2021+24افتراضي 

ي الموتمر الدوىلي السنوي 3
ى
ي اللجنة العلمية ف

ى
اختيار الدكتور علي عبد سعدون عضوا ف  

ة من 25/ 26 اب 2021 االول لبيئة االهوار والمسطحات المائية الذي سيقام للفير
اب 2021 25/26مركز ابحاث االهوار 

ي كليتنا حسب االمر االداري 4
ى
اقامة مؤتمر بحوث تخرج طلبة المرحلة السادسة ف

ي 19/6/2021
ى
7/54/149 ف

 19/6/2021كلية الطب 
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تاريخ االنجازالمكان او الجهة العنوانت

1
 Frontiers in Cell and  ي

ي مجلت 
ن
ن  ف مراجعة صالحية النشر لبحثي 

Developmental Biology / frontiers in oncology  من قبل د 

طالب حسن علي

Mar-21كلية الطب 

2
عدم ممانعة دائرة صحة ذي قار من قيام عدد من االطباء فيها بتدريب 

ي 
ن
وتدريس مادة الجراحة وفروعها وحسب االمر االداري 531 ف

ي 
ن
16/3/2021 طلبةة كلية الطب كتاب عدم الممانعه رقم 530 ف

16/3/2020

16/3/2021كلية الطب 

3
عدم ممانعة دائرة صحة ذي قار من قيام الطبيب االختصاص امراض 

دقيق امراض الكلي محمد صالح من تدريب طلبةة كلية الطب كتاب عدم 

ي 16/3/2021
ن
الممانعه رقم 530 ف

16/3/2021كلية الطب 

ي 4
ن
اختيار د . عباس فاضل حليحل كمراجع لصالحية نشر احد البحوث  ف

American journal of infectious diseases مجلة
Mar-21كلية الطب 

5 Frontiers in Cell and ي مجلة
ن
مراجعة صالحية النشر لبحث ف

Developmental Biology من قبل د طالب حسن علي
Mar-21كلية الطب 

ع لمؤسسة 6 ي جامعة ذي قار بالتبر
ن
ي كلية الطب ف قيام مجموعة من تدريست 

فيض الغدير لأليتام  بكسوة العيد اليتام المؤسسة
ايار 2022كلية الطب 

7
كا عل طالب الماجستير  افا مشير ي اشر اف الدكتورة لميس ماجد الجنان   اشر

 Karatekin University’s ي
ى
)عقيل عبد المرتضى كاظم( الدارس ف

كا مع  افا مشير كية اشر Graduate Education Regulation  الير

Sevki ADAM كي
وفيسور الير الي 

Apr-21كلية الطب 

تقييم علمي الطروحة دكتوراه قامت بها الدكتورة ) امل خضب  خلف( مرسلة من  8

ي يوم 9/4/2021
ن
بية للعلم الرصفة / جامعة البرصة ف كلية الب 

9/4/2021كلية الطب 

9
منح شهادة مراجعة البحوث الممتازة للدكتورة ) امل خضب  خلف ( من 

 journal of pharmaceutical research( قبل هيئة تحرير مجلة

international

نيسان 2021كلية الطب 

منح شهادة مراجعة البحوث الممتازة للدكتور  )عباس فاضل حليحل  ( من قبل 10

americal journal of infectios diseases  هيئة تحرير مجلة
 نيسان 2021 10كلية الطب 

11

ي 
ن
ي جامعة ذي قار بالدوام ف

ن
قيام أطباء التعليم العالي من مالك كلية الطب ف

مركز الشفاء وردهات العزل لمرضن وباء كورونا ويتضمن اسماء الذوات 

ي كلية الطب جامعة ذي 
ن
المدرجة أسماؤهم ادناه من مالك فرع الباطنية ف

قار  

1.االستاذ الدكتور باسم عذيب مطر 

2.ا.م.د. عباس فاضل حليحل 

ن  3.ا.م.د.ميثاق عبد المهدي حسي 

4.ا.م.د.ضياء خلف مران 

5.ا.م.د.ضياء كاظم جبار 

6.م.د.فائز خلف رسحان 

يف محمد  ٧.ا.م.د.عامر رسر

٨.م.د.عادل غصاب محمد 

9.م.د.عبد الحسن مهدي النيازي9.م.د.عبد الحسن مهدي النيازي

طوال السنة كلية الطب 

ي العمل التطوعي لزراعة االشجار 12
ن
ي كليتنا ف مشاركة عدد من تدريست 

ي حدائق الكلية يوم 9 حزيران 2021
ن
اء ف والمساحات الخرصن

حزيران 2021كلية الطب 

13
 Frontiers in Cell and  ي

ي مجلت 
ن
ن  ف مراجعة صالحية النشر لبحثي 

Developmental Biology / frontiers in oncology  من قبل د 

طالب حسن علي

حزيران 2021كلية الطب 

ي اقامتها رئاسسة 14
ي الدورة التدريبية الت 

ن
ي كليتنا ف مشاركة عدد من تدريست 

جامعة ذي قار يومي 9+10 حزيران بعنوان )الجودة واالداء االكاديمي (
حزيران 2022كلية الطب 

ي مبتن قاعات كلية الطب 15
ن
اقامة البطولة الدولية لجامعة ذي قار للشطرنج ف

ي رئاسة الجامعة
ن
بالتعاون مع كليةالطب مع قسم النشاطات الرياضية ف

24/6/2021رئاسة الجامعة 
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