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  العالم   العمال عيد 

 محمد عزيز ظافر ري متمثلة باالستاذ الدكتور عمادة كلية الطب البيطتقدمت          

، ولما لهذه الفئة من دور  ٢٠٢١اىل عمال العراق بعيدهم العالم  االول من آيار ة بالتهنئ

  تطور الدول والنهوض بها وهم احد اعمدة القوة لكل بلد  وخاصة 
 
مدينتنا مهم وكبير ف

 .الموصل الحدباء وجامعتنا والذين ساهموا باالرتقاء بعدة مجاالت مهمة فيها

 . بوركت سواعدكم وكل عام وهم  بخير     
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السيد رئيس جامعة الموصل االستاذ الدكتور  التق            

مع فريق خليك عون التطوعي قصي كمال الدين االحمدي 

رئيس  مساعد منير سالم طه وبحضور االستاذ الدكتور 

ظافر محمد الجامعة للشؤون العلمية واالستاذ الدكتور 

 .عميد كلية الطب البيطريعزيز 

ي قام بها الفريق        
وقد تناول الحديث اهم االنشطة الت 

ي 
 
 . ولغاية االن ١٢/٤/٢٠٢٠منذ تاسيسه ف

عىل جهود الفريق  رئيس جامعة الموصلوقد اثت        

ماقام به الفريق ودعمه للطاقات الشبابية وعن روعة 

ة  . خالل هذه الفي 

 لقاء رئيس الجامعة 

 مع فريق خليك عون
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ي مجلة            
ن
ن ف ي قام اساتذة من الفرع بنشر بحثي 

ي والوقائ 
ضمن نشاطات فرع الطب الباطنن

ن منشورين  .Q3 عالمية ضمن مستوعبات سكوبس و ي المجلة  Online البحثي 
ن
 : البلغارية ف

Bulgarian Journal of Veterinary Medicine.  

 

ي ، أ.د. قيس طالب العبيدي ،البحث  .1
و م.م.  االول : ا.د. باسمة عبد الفتاح البدرائن

                                                       . حسام محمد صبحي اإلمام

ي  البحث .2
. د . م و  اسماعيل، عبد  سالم. د . م ، الطالب المحسن عبد  محمد . د . م:  الثائن

ن  جاسم خضن   .حسي 

 

 الموفقية ان شاء هللامبارك لهم وكل 
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   علمية ترقية 

ظافر محمد عزيز  عمادة كلية الطب البيطري متمثلة باالستاذ الدكتور  قدمت             

جة والكيمياء ونيابة عن منتسبيها كافة التهنئة اىل الدكتورة اشواق احمد حسن/ فرع الفسل

قية العلمية اىل مرتبة استاذ الحياتية واالدوية   . بمناسبة التر

 

 . و للكلية  وللفرع هذا االنجاز  العلم   مبارك لها 
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 للعلوم البيطريةالمجلة العراقية 

المجلة العراقية للعلوم البيطرية الصادرة عن كلية الطب البيطري تحقق نقلة             

ي مستوعبات سكوبكس
 
 . نوعية ف

ي تصدر عن كلية الطب البيطري          
ي  حققت المجلة العراقية للعلوم البيطرية  الت 

 
ف

قفزه نوعية  2009جامعة الموصل ، والمصنفة ضمن مستوعبات سكوبس منذ العام  

 .Q2  اىل Q4  جديدة حيث انتقلت المجلة من

يجدر باالشار ة اىل ان تحقيق ذلك جاء نتيجة  لثمرة جهد بذل من قبل هيئة             

التحرير والكوادر العاملة بالمجلة باإلضافة اىل جهد السادة المقيمي   من داخل الكلية ومن 

ة للمجلة وهيئة تحريرها من قبل  رئاسة خارجها وهو ثمرة التشجيع والموازرة  الكبي 

 الجامعة. 
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ةمشاركة تدريسية  ز  بورشة عمل ممي 

ي النشاطات العلمية، حيث شاركت           
ز
ي المشاركة ف

ز
ز واالبداع الساتذة كليتنا ف ويستمر التمي 

ي فرع االمراض بورشة عمل بعنوان
ز
 : مدرس/ انتصار خزعل شهاب / تدريسية ف

 

 " animal health biosurveillance" 
 

ة من  livestock international in Iraqوهي احدى مشاري    ع           ي  2/6اىل  31/5للفير
ز
ف

اف  اربيل حيث تم فيها مناقشة االمراض العابرة  للحدود وكيفية الحد من انتشارها ذلك باشر

وع اختصاص دكتوراه امراض بيطرية جامعة  د.كوري بروان المٔوسس والمدير التنفيذي للمشر

ي صحة الحيوان وكذلك ممثل ا
ز
ي عالمي ف

ٔ
ق جورجيا مع د.براين جوزيف اخصايي لعراق والشر

ي والية مريالند وذلك 
ز
ي واشنطن ا.م.د علي العامري استاذ العلوم الطبية العسكرية ف

ز
االوسط ف

ز من كافة العراق مع حضور عمداء كليات الطب  ز واالطباء البيطريي  بحضور عدد من  المتدربي 

ز  ة لطيف االمي  ز  د. سمي  ز العراقيي  ي العراق ونقيب االطباء البيطريي 
ز
 . البيطري ف

  

ي اطار هذا  النشاط العلمي القت د.انتصار نبدة مخترصة وباقل كن عشر دقايق عن موضوع 
ز
وف

ي نهاية الورشة حصلت عل شهادة مشاركة 
ز
 استحسان وتفاعل الحضور وف

ر
ي اختصاصها الف

ز
ف

 بهذه الورشة . 
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  اعمار  حملة

 البيطري التعليم   المستشف  

ة         كلية الطب البيطري/ جامعة   / العادة اعمار المستشف  التعليم   بدات حملة كبير

 .الموصل

ان المستشف  التعليم  البيطري ه  اول مستشف  تقدم خدماتها  اىل الشارةا يجدر       

   بالمجان وتتكفلالبيطرية 
 
بعالج الحاالت من قبل اساتذة الكلية وبالتعاون مع الطلبة ف

 .المراحل المنتهية

  بقية كليات الطب      
 
 يقتدى به ف

ً
نتمن  ان تكون المستشف  التعليم  البيطري نموذجا

 البيطري ان شاء هللا. 
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الطالبية وبناءا عىل  ضمن فقرة النشاطات        

ي صقل مواهبهم 
 
اهتمام العمادة بطلبتها ف

ظافر محمد كرم االستاذ الدكتور   ودعمهم،

 د د كلية الطب البيطري( اليوم االح)عمي عزيز 

 من المرحلة االوىل وهو  ٢٠٢١أيار ٣٠
ً
 طالبا

الكلية وشهادة ( بدرع بهاء الدين عامر يوسف)

ه بالرسوم والقدرة عىل رسم  شكر وتقدير لتمي  

ي احد 
 
ت رسماته ف الشخصيات حيث نشر

 ..٢٠٢١اصدارات الرسالة االخبارية لعام 

 . مبارك للطالب بهاء عىل هذا التكريم

 

 

ز   طالب   تمي 
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 "المبدعات تكريم"
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ي مسابقة جامعة          
 
تم تكريم الطالبات المشاركات ف

الموصل للخط والرسم من قبل ممثل عن وزير الصناعة 

ي  ي قاعة المركز الطالب 
 
 . ف

مبارك لهن هذا التمي   واالبداع وبالموفقية ان شاء          

ي مشوارهن العلمي 
 
 ...هللا ف

 

 مريم محمد___المرحلةالثالثة .1

 ____المرحلة الثانيةطيبة قيس  .2

 ميديا جالل_____المرحلة الثانية .3

 االوىل المرحلة_____  عدنان مارلي    .4
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استجاب فريق خليك عون التطوعي التابع لكلية الطب البيطري 

 : للمناشدات التالية عن طريق صفحة الفيس بوك

  االستجابة لمناشدة عائلة  التملك اي مقومات الحياة

البسيطة  ولديها فتاة من ذوي االحتياجات الخاصة فقام 

دة جديدة وخزان ماء  ي ومير ها بالباب الخارجر ز تلفريق بتجهي 

ورية البنتهم، وزرع  هم باالحتياجات الضز ز وتجهي  كبي 

  .اشجار ونبتات بعذ تنظيف المكان بصورة تامة

  ز طفلة من ذوي االحتياجات الخاصة بكرسي والتكفل تجهي 

 .بعالجها لنهاية السنة الحالية

 الدكاترة ومؤسسةع تحديد موعد لشاب يحتاج للعملية م 

الرفاه والمتابعة وهلل الحمد تم الوصول للعالج االمثل بعد 

 .التواصل مع االطباء وسط فرحة االهل

  يان االبهر قطره ي الشر
ز
 ٧موعد لرجل مصاب بورم خبيث ف

ي 
ز
مؤسسة الرفاه واالطالع عىل الحالة ومن ثم تحويله  سم ف

 .الحد اطباء الموصل لمعرفةامكانيه العملية وتكلفتها

  دة عدد ز عائلة بمير للصحيات لعائلة من  وباب ٢تجهي 

ل  ز ي نفس الميز
ز
خمسة اطفال وارملة وعائلة اخرى ساكنة ف

ي منطقة االنتصار
ز
 .ف

 والكلية  الجامعة

 المجتمع خدمة في



 

 ي منطقة حي االبار
 
 .توزي    ع مبلغ نقدي عىل عائلة ف

  ي من مرض معي   يمنعها من  ١٨تجهي   عائلة بالحليب من النوع الخاص لطفلة بعمر
يوم ولكن امها تعان 

 .الرضاعة الطبيعي 

 ي ناشدت الفريق تكون مصدر رزق لعائلتها
 .تجهي   ماكنة خياطة ممتازة الحدى السيدات الت 

  مستمرة الشخاص مصابي   بمرض كورونامتابعة. 

 .جميع الحاالت السابقة تم التاكد منها وتوثيقها اوال من قبل اعضاء الفريق ومن ثم االستجابة

ء حولنا يرحل و يغيب ٕاال الخي   ي
 كل ش 

ي النفس ، ف هنئيا لمن يزرع الخي  و الطيب بي   الناس
 
  " يبق  مغروسا ف

 .لكل من استجاب للمناشدات من داخل ومن خارج الكلية  لثقتهم بالفريقالحمدهلل عىل هذه النعمة وشكرا 

دين )لصاحبها دكتور س البشي   لصيدلية موصول والشكر  ليث ودكتور  الحجار  بسام ودكتور  الرفاه لمؤسسة شكرا 

 ..   الفريق مع الممي    تعاونهم عىلالعبادي( 
 

 140العدد  /الرسالة االخبارية 

11 



 

 تدريبية دورة 

ي مختلف دول           
ن
ن كلية الطب البيطري وارباب العمل وقصص النجاح ف ك بي  من مبدا التعاون المشتر

اف األستاذ الدكتور  ات العملية والحقلية، باشر ظافر محمد العالم ومن اجل نقل التجارب الناجحة والختر

ي الكلية دورة تدريبية بعنوانعميد كلية الطب البيطري, اقامت وحدة التاهيل والتوظيف عزيز 
ن
 : والمتابعة ف

 how to use veterinary medicine   

خبت  ورئيس رابطة طب  الدواجن كمتحدث من غسان محمد واصل الهاللي وقد شارك فيها الدكتور          

ة، شملت  ي والمشاري    ع الصغت 
ات مهنية علمية من الواقع المهنن الدورة الجمهورية العربية السورية بمحاضن

 :ثالث محاور أساسية

ي فقد         
ي سوق العمل اما المحور الثانن

ن
تضمن المحور األول الية االنتقال من مقعد الدراسة واالنخراط ف

تضمن الية اختبار وبناء فكرة المشاري    ع المصغرة وكيفية العمل بها كفكرة وانطالقة أولية وشمل المحور 

ي وتوظي
ن
ي الحقلالثالث طرق ومراحل التشخيص ف

ن
  ف المعرفة ف

ي السنجري تتحت الدورة من قبل االستاذ الدكتور فوقد ا        
معاون العميد للشوؤن العلمية رعد عبد الغنن

ن بحضور   . مجموعة من اساتذة وطلبة الكلية وعدد من الخريجي 

ونية اعجاب الم         ي الختام نالت الدورة التدريبية االلكتر
ن
ن من مختلف المؤسسات العلمية وف شاركي 

 واالكاديمية من جامعة الموصل ومن الجامعات العراقية ومن خارج القطر. 

12 

 140العدد  /الرسالة االخبارية 



 

 وتقديرشكر 

بالشكر والتقدير اىل لجنة مناقشة البحوث لمشاري    ع  الكلية( )عميد ظافر محمد عزيز يتقدم االستاذ الدكتور          

ن عىل البحوث لحرصهم عىل اتمام هذا الجزء المهم من متطلبات  في  التخرج للمرحلة الخامسة وجميع االساتذة المشر

امهمالشكر لجميع الطلبة عىل الشهادة و  ن ي مشوارهم العلمي  الت 
ن
ي تفيدهم ف

بالوقت والمناقشة واالستماع اىل النصائح الت 

 .والعمىلي 

 

ت اللجنة بعملها من يوم  ن بأشر يار  ٢٤ المصادف االثني 
ٔ
يار  ٢٦ المصادف يوم االربعاءولغاية  ٢٠٢١ا

ٔ
، حيث تم ٢٠٢١ا

ي باستخدام 
ونن  . Google Meetمناقشة الطلبة عىل دفعات عتر الفضاء االلكت 

 

 : تالفت لجنة المناقشة من كل من      

*********************** 

1.  .....  .. أ.م.د.نادية سلطان الحياىلي
 
 رئيسا

 . أ.م.د اسامة حازم اسماعيل .  .2
 
 ..عضوا

 . . ........ أ.م.عدنان عىلي حسو ..  .3
 
 عضوا

 ....... أ.م.د.متن حازم ابراهيم..  .4
 
 .عضوا

 .. ... ...... أ.م.د.عمر خزعل......  .5
 
 .عضوا
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