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 أ.د صادق محمد الهماش 

  عميد كلية الطب / الجامعة المستنصرية

 

 

 بسمه تعالى

 

بعد التوكل على هللا يسعدنا أن نضع بين أيديكم دليل 

 2015كلية الطب / الجامعة المستنصرية للعام 

يعتبر من المستلزمات الهامة للحصول على  والذي

ر المعلومات األساسية فاالعتماد األكاديمي حيث سيو

التي يحتاجها كل من يود التعرف على الكلية 

حد مكونات قاعدة ه أومرفقاتها إضافة إلى كون

 البيانات المطلوبة لكل مؤسسة . 

حدهما يخص الفروع أين أاشتمل الدليل على جز

ي يخص الشعب والوحدات اإلدارية العلمية والثان

 وفقا لما ورد في الهيكل التنظيمي الرسمي للكلية .

إعداد هذا الدليل أن يوفر المعلومة  دنعحرصنا 

التعريفية لكل فرع تشمل الرؤيا والرسالة واألهداف 

والتعريف بالكادر التدريسي والفني واإلداري المالي 

3 

التعريف بالكادر التدريسي والفني واإلداري المالي وكذلك توثيق أسماء األساتذة الرواد الذين قادوا العملية و

بالنشاطات البحثية العلمية الجارية والمفردات والساعات والوحدات واللجان العلمية التعريف والتربوية 

 خدمة المجتمع إضافة إلى التعريف بالبنية التحتية لكل فرع .والدراسات العليا ونشاطات 

أما الشعب والوحدات اإلدارية فقد تم تثبيت الرؤيا والرسالة وكذلك شرح موجز لطبيعة مهام كل منها لتكون 

 . للصالحيات والواجبات وكذلك توصيف العمل والتعريف بالعاملين وطبيعة تخصصاتهم معينا تعريفيا  

ما تقدم فقد تم إدراج أهم القوانين والتعليمات التي يحتاجها الموظف والطالب وكذلك المراجع إضافة إلى  

 والجهات ذات العالقة . 

في النهاية ال يسعنا إال أن نتقدم بوافر الشكر واالمتنان إلى لجنة إعداد الدليل التي ساهمت بوضع الخطوط 

القيمة التي قامت بها لجنة متابعة التنفيذ التي أخذت  للجهود خاص العريضة لمحتوى الدليل مع شكر وتقدير

 على عاتقها مهمة التجميع والتصميم والطبع واإلخراج .

يكون هذا الدليل لبنة مباركة تكون قاعدة لإلضافات واإلبداعات المستقبلية على طريق بناء   ل أنوأخير نأم

  .  كليتنا العزيزة ومن هللا التوفيق

 

 



  

  الهيكل التنظيمي/عمادة كلية الطب

 
  مستجدات 
 للتعليم والموقع االلكترونيابن سينا  شعبة     -                          وحدة ضمان جودة المختبرات  -
 شعبة المتابعة     -        وحدة متابعة وتوظيف الخريجين -
  الطبيوحدة التعليم  -
 وحدة التوجيه واالرشاد  -

                                                                                                                     وحدة طرائق التدريس للمجموعة الطبية -
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فرع الفسلجة والفيزياء يختص ، و 1795تأسس فرع الفسلجة في كلية طب المستنصرية منذ نشأة الكلية عام 

ولى وعلم الوظائف )فسلجة ( لطلبة المرحلة الثانية الطبية بتدريس مادة الفيزياء الطبية لطلبة المرحلة األ
طباء المستقبل بمبادئ التطبيقات الفيزيائية أسس الرصينة لتعريف الفرع على وضع األحيث يعمل تدريسيو 

جهزة المستخدمة في حساب المتغيرات الفيزيائية في والفسلجية ) الوظيفية ( لوظائف جسم االنسان واأل
المختبرية  الجسم للتشخيص والعالج حيث يتم تدريب الطلبة في المختبر التابع للفرع على معاملة النماذج

طالب في كل درس  03جهزة المستخدمة في قياس ومتابعة هذه الوظائف بواقع تدريب لهذه الوظائف واأل
عتبرت جزءا من أولى وضيفت شعبة الحاسبات ومادتي حقوق االنسان والديمقراطية للمرحلة األأكما ، علمي 
 . الفرع

لمواكبة  ضمانا  8811المستنصرية سنةتأسست في كلية الطب/الجامعة  نبذة عن شعبة الحاسبات :

ولى على مبادئ استخدام التطور العلمي في العالم ، ويقوم تدريسيو الشعبة بتعريف طلبة المرحلة األ
ساسية للحاسوب باإلضافة لتعريفهم بأهمية الشبكة الدولية الحواسيب وبرامجها والتطبيقات األ

تطوير مهاراتهم الطبية والبحثية وذلك من خالل محاضرات  استخدامها بما يخدم للمعلومات)االنترنت( وطريقة
كما وفرت  ، جهاز حاسوب بواقع جهاز لكل طالب 03نظرية ودروس عملية في مختبر الحاسوب الذي يحوي 

الشعبة خالل العامين المنصرمين وبالتعاون مع مركز اختبار الشهادة الدولية للحاسوب واالنترنت في الجامعة 
الحاسوب واالنترنت الدولي  قيادةيها وطلبتها الجتياز اختبار يدورات العلمية الالزمة لتدريسالمستنصرية ال

 صبح مطلبا  أوتم بالفعل تخريج العديد من الطلبة والتدريسيين وبمعدالت تنافسية عالية من هذا االختبار الذي 
 .إلكمال الدراسات العليا في مختلف االختصاصات 

تقوم الشعبة بتدريس مادة حقوق االنسان والديمقراطية لطلبة  يمقراطية :مادة حقوق االنسان والد

ولى والهدف منها توعية الطالب في حقوق االنسان ومعرفة الحقوق الواجبة عليه ونشرها في المرحلة األ
 المجتمع ونشر مفهوم الديمقراطية لدى الطالب ومواكبة العالم.

 رؤساء الفرع السابقين :

 وهم كل من:   عاما   03كفاء على منصب رئاسة الفرع وعلى مدى األ ةستاذتوالى عدد من األ

 ( . 8813لغاية عام  8893ستاذ الدكتور شاكر سلمان جمعة / للفترة )من عام األ -8

 ( . 8883لغاية عام  8813ستاذ الدكتور محمد جياد النعيمي / للفترة )من عام األ -2

 ( .8882لغاية عام  8888/ للفترة )من عام ستاذ الدكتور شاكر سلمان جمعة األ -0

 ( . 8883لغاية عام  8880ستاذ الدكتور ابراهيم الوهدان / للفترة ) من عام األ -0

 ( . 2382لغاية عام  8883ستاذ الدكتور بسام طالب الكيالني / للفترة ) من عام األ -4

 ( . 2384غاية عام ل 2382المدرس الدكتور ايمان عبد الغفور / للفترة ) من عام  -3

 ولحد اآلن ( . 2384األستاذ بسام طالب الكيالني / للفترة ) من عام  -3

 هداف والرسالة والرؤيا المستقبلية للفسلجة والفيزياء الطبية :وال : األأ

 هداف : األ

 بعد االنتهاء من دراسة مساقات الفسلجة والفيزياء الطبية فأن الطلبة يستطيعوا ان :

 ساسية في الفسلجة والفيزياء الطبية ذات التطبيق السريري .معرفة كافية للقواعد األيظهروا  -8
 يظهروا معرفة جيدة في الفسلجة والفيزياء الطبية مع امكانية التحري العلمي في هذين الحقلين . -2
 تطبيق حقل المعرفة في الفسلجة والفيزياء الطبية في حياتنا اليومية . -0
 سلجية والمرضية .يميزوا بين الحاالت الف -4

               خططنا لتحقيق االهداف :

  المحاضرات  النظرية والتدريس لمجاميع صغيرة من الطلبة لمواضيع منتخبة  .-8
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اشراك الطلبة في العمل المختبري كوسيلة  ألستكشاف القواعد النظرية للفسلجة والفيزياء -2
    المختبري وللفحوص الطبية السريرية .الطبية وألكتساب المهارات لطرق العمل 

 تشجيع الطلبة ألعداد تقارير حديثة لبعض المواضيع المنتخبة . -0
 .تقييم الطلبة المستمر باإلضافة الى امتحانات نصف السنة ونهاية السنة  -4

 الرسالة الخاصة بالفرع:  

 ان رسالة فرع الفسلجة هي :

 كاديمية .المواد األتقديم تعليم متميز في مجاالت دراسية من  -8
الترويج للفسلجة والفيزياء الطبية من خالل خلق وتطبيق الحقل المعرفي والتحفيز للتفكير المستقل والخالق  -2

. 
 خلق جو ممتع  للتحفيزالذهني والذي يمكن الطلبة والعاملين ان يبدعوا . -0

 : الرؤيا المستقبلية للفرع

اعتماد التوسع بتدريس المجاميع الصغيرة للطلبة لمواضيع علمية منتخبة مع ادخال نظم تدريسية حديثة  -8
كثر من تدريسي وباختصاصات أخذ المعلومة من أباإلضافة الى المحاضرات النظرية وبذلك يتمكن الطالب من 

تكون محاضرة ألستاذ زائر من متنوعة باإلضافة الى المواضيع العامة حيث تعطى كمحاضرة في القاعات كأن 
 خارج العراق او محاضر خارجي .

تكليف مجاميع صغيرة من الطلبة بأجراء بحوث علمية وفي مواضيع مختلفة وتناقش هذه البحوث وبذلك  -2
 يكون الطالب قد أكتسب معلومة قد تكون خارج مفردات منهجه .

بالكلية وبذلك يمكننا من جمع احتياجات  اليزال فرع الفسلجة يؤكد على ضرورة أنشاء مختبر مركزي خاص -0
 حيان .جهزة التي قد تكون متكررة في بعض األموال في شراء األجهزة وعدم هدر األالفروع من األ

ساتذة وأجراء بحوثهم وأعطاء الفرصة الى التدريسي في مواكبة التطور تهيئة برنامج خاص في تدريب األ  -4
 .الحاصل في العالم

 عامة لشعبة الحاسبات :هداف الثانيا : األ

لكترونية والحزم واعداد الشرائح وقواعد الحصول على المعارف والحقائق العلمية ببرامج العروض األ -8
 البيانات والجداول االحصائية والترميز .

 اكساب الطلبة المعارف والحقائق العلمية والمعلومات ومصادرها عن طريق البحث العلمي . -2
 فاهيم العلمية الموسعة عموما  وشبكة االنترنيت خصوصا .الحصول على الحقائق والم -0
 تصميم البرامج الخاصة بقواعد البيانات ومواقع االنترنيت لخدمة اقسام الكلية . -4

 هداف العامة لمادة حقوق االنسان والديمقراطية:ثالثا  : األ

 توعية الطالب ومعرفة الحقوق الواجبة عليه ونشرها في المجتمع . - 8

 . مفهوم الديمقراطيةنشر  -2

 مواكبة التطور لدى الدول الديمقراطية . -0

 بث روح الديمقراطية لدى الطالب . -3
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 التدريسيين في فرع الفسلجة أسماء

 االختصاص الشهادة اللقب العلمي األسم الثالثي واللقب ت

 فسلجة دكتوراه أستاذ أ.د. بسام طالب محمد فائق )رئيس الفرع( - 8

 فسلجة دكتوراه أستاذ أ. د. غالب عبد زيد الشريفي  -2

 فسلجة دكتوراه مدرس  م.د. ايمان عبد الغفور شاكر  - 0         

 فيزياء طبية  ماجستير  مدرس م. ميادة حسن رهيف - 4

 فسلجة ماجستير استاذ مساعد أ.م.د. ايسر فائق اسماعيل - 3

 فسلجة دكتوراه أستاذ مساعد أ.م..د. أسماعيل ابراهيم حسين -9

 فسلجة دكتوراه مدرس م.د. صفاء حسين الشمري - 1

 فسلجة ماجستير مدرس م.د. سعاد محسن غازي - 8

 فسلجة دكتوراه مدرس م.د. علي فؤاد سليم - 83

 فسلجة ماجستير مدرس مساعد م.د. زينب نزار عبد الوهابم. -88

 فسلجة ماجستير مدرس مساعد م.م.د. صبا فوزي صالح - 82

 فسلجة ماجستير مدرس مساعد م.م. عمار حكمت الموسوي - 80

 فيزياء طبية دكتوراه مدرس م.د. فزع شالل نده الزوبعي - 83

 فيزياء طبية ماجستير مدرس م. مي أنور رؤوف - 83

 فيزياء طبية دكتوراه مدرس م.د. نبأ عبد اللطيف رشيد ناجي - 89

 فيزياء طبية ماجستير مدرس م.زينب وهبي عبد اللطيف -81

 فيزياء طبية ماجستير مدرس مساعد م.م. مصطفى صالح علي -88

 فيزياء طبية ماجستير مساعد مدرس م.م. نداء حسن علي -23

 رياضيات ماجستير مدرس م. لمياء حسن رهيف -28

 حاسبات ماجستير مدرس م. ميساء حسام عمر -22

 دراسات تاريخية ماجستير مدرس م. عمر موفق محمد -20
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 أسماء الفنيين في فرع الفسلجة

 

 أسماء الفنيين في شعبة الحاسبات

 

 أسماء االداريين في فرع الفسلجة 

 :الندوات والمؤتمرات وورش العمل 

 

 نشاطات الفرع في خدمة المجتمع :

 يقوم الفرع بتقديم الخدمات العلمية والمهنية في المجاالت التالية :

 العيادات الطبية الخاصة .-8

 عضوية اللجان العلمية . -2

 تقويم البحوث ألغراض النشرفي المجالت العلمية وكذلك الترقيات العلمية والتعضيد .-0

 ألقاء المحاضرات والبحوث في الندوات والمؤتمرات العلمية .-4

 المستشفيات .التنسيب في المختبرات التشخيصية )العيادات االستشارية( في -3

حيث تم من خاللها منح الشهادة بالتعاون مع مركز ، اقامة دورات الحاسبات الخاصة بترقيات التدريسيين -3

IC3    

 أقامة دورات الشهادة الدولية للحاسوب واالنترنيت في الحاسبة والخاصة بالجامعة . -9

 الدرجة العلمية او الوظيفية االسم ت

 رئيس اطباء بيطريين اقدم محمود د. عفراء ماهر -8

 رئيس فيزياوي اقدم افراح جواد محمد رضا -2

 رئيس فيزياوي اقدم لبنى مرتضى كاظم -0

 طبيبــــــــــــــــة د. أسيل زيد صبري -4

 رئيس فيزياوي لمياء صالح محمد -3

 تقني طبي اقدم زينب ناظم جواد -3

  الدرجة الوظيفية االســـــم ت

 رئيس مبرمجين اقدم سحر عبد الهادي ابراهيم -8

 مدير فني سعاد علي محمد -2

 رئيس مبرمجين اسماء وليد عبد القهار -0

 معاون مهندس مينا علي جاسم -4

 الدرجة الوظيفية االســـــم ت

 مشرف فني ثالث انسام جاسم محمد -8

 النشاط عدد المشاركين

 ندوات 23

 ورش العمل 23

 المحلية\المؤتمرات  23

 العالمية\المؤتمرات  1

10 



  

 تصميم برامج قواعد البيانات . -1

 البنى التحتية للفرع :

ساسية ، حيث يحتوي على مختبر ول والثاني من مبنى العلوم األيحتل فرع الفسلجة جزء من الطابقين األ -
ولى )الفيزياء الطبية ( طالبا  يقوم بتقديم المحاضرات العملية للمرحلتين األ 03يتسع لـ  وليةللدراسات األ

  والثانية )الفسلجة ( وبالتناوب .
جهزة الضرورية الالزمة طالبا  ومزود بكافة األ 03ول ويتسع لـ طابق األمختبر الحاسبات يقع في ال -

 لكترونية )النظري والعملي ( .لتدريس مادة الحاسبات األ
 (8عدد المختبرات )-8
 (2عدد القاعات الدراسية )-2

 مفردات منهج الفيزياء الطبية للمرحلة األولى

 Medical Physics مادة الفيزياء الطبية :                                          -8                    

Theory hrs=2/week                    = ساعة / اسبوع  2عدد الساعات النظرية . 

Practical hrs = 2/week                = ساعة /اسبوع 2عدد الساعات العملية  

    3عدد الوحدات :

Hours Title 

1 Terminology, Modeling, and 
Measurement 

2 Forces on and in the Body 

2 Physics of the Skeleton 

3 Heat and Cold in Medicine 

2 Energy, Work, and Power of the Body 

2 Pressure 

4 The Physics of the Lung and Breathing 

4 Physics of the Cardiovascular System 

3 Electricity Within The body 

2 Cardiovascular Instrumentation 

5 Applications of Electricity and 
Magnetism in Medicine &MRI 

4 Sound in Medicine 

2 Physics of the Ear and Hearing 

3 Light in Medicine 

3 Physics of Eyes and  Vision 

7 Physics of Diagnostic X- Rays 

4 Physics of Nuclear Medicine   
(Radioisotopes in Medicine) 

5 Physics of Radiation Therapy 

2 Radiation Protection in Medicine 

 ساعة 06المجموع 
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   Physiology Course syllabus 

Physiology 2-                                                                                             : مادة الفسلجــــــــــة

                                    

No.of theory hours:5 h/w                                      اسبوع              ساعة / 3عدد الساعات النظري :  

                                             

-No.of practical hours:3 h/w    : ساعة / اسبوع                                              0عدد الساعات العملي

                                              

 Units=13                                                                             الوحدات 80عدد الوحــــــــــدات : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title Hours 

Cell physiology  2 

Body fluids  2 

Blood physiology  12 

Cardiovascular system   

Physiology 24 

Respiratory physiology  12 

Gastrointestinal physiology  14 

Muscle and nerve physiology  10 

Endocrine physiology  22 

Central nervous system 
Physiology 24 

Renal physiology  10 

Special senses physiology  10 

Autonomic nervous system   

Physiology 2 

Acid-base balance  4 

Body temperature  2 

Total 150 

Practical physiology 90 
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 -مادة حقوق االنسان والديمقراطية:

 ساعة اسبوعيا للفصل الدراسي االول والثاني 8عدد الساعات النظرية : 

  2عدد الوحدات : 

 ال  هاج ال راسي ل ادة حق ق االن ان ال  حلة االولى

 االس  ع ع  ان ال  اض ة ع د ال اعات
 1 ال      ل     ا   ا  و   ا   1

 2 ال      ال   وال   ة  1

 3 ال     ا    ا  ة وا ج  اع ة وال  ا  ة ل     وال      1

 4 ال     وال   ا  ال            الة ال  ا   1

 5 م    ال  ا   ال  او ة         ا   ا  1

اع   ا م  ال      ل     ال    + اع   ا  ا       1
 ل   ا 

6 

 7    ة ال     وال  ا    ال ول ة 1

 8 ال  ا  ا  ا   وا  اع  1

 9 م  ا     ة ا م  ال      1

 و  ال    ا  وال   ا      ال   م ة    م ا    ا ة  1
      ا   ا  

10 

 11 ا ع   ال ال   ل     ا   ا  1

واج ا  ا   ا  وال     ال ا    ع   م ا سة       1
 ا   ا 

12 

 13    ة ال      )   ة ال    وال   ( 1

 14 ا ع   ال      ل     ا   ا  1

 15 ال   ا  ال ول ا  ال ا ا        ا   ا  1

 16 م     ال     ا  ة 1

ال    ة ال ا    ة ل      ال     ا  ة +  ا     1
 ال     ا  ة

17 

 18 ال   ة          ا   ا  وال     ا  ة 1

 19   ا   ال  ا  ال     ا   1

 20 ال    ا  ال     ة ل      ا  ة 1

 21 ال     ا  ة ا      ة 1

 22 ال     ا  ة ال      ة 1

 23 ال  او  ع   ال   ة 1

 24 م ا   ال     ا  ة ال      ة 1

 25 ا   ة م   ع ا   ا  ال   ة 1

 26 ال     ا  ة ال  ا    1

 27 ال     ا  ة ال  ا    م    ول    ع     1

 28 م    س ا   ال ا    1

 29 م        ال   ا   1

 30 م    ال  او  ال     ا   ل    ة 1
م   ع  30
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فرع الكيمياء الحياتية الطبية في كلية الطب / الجامعة المستنصرية مع بدء انشـاء  أفتتح: نبذة تعريفية  

ستاذ الدكتور كنعان محمد جميل , ول فـي منطقة جسـر ديالى وكان برئاسة األفي مقرها األ 8893الكلية عام 
سيـسه وكـان لهم الدور الفاعل فـي تطوير وارساء الدعائم المتينة للنهوض ألفرع منذ تلتناوب عدة رؤساء و

بمستوى الفرع من ناحية المادة العلمية والمناهج ومن ناحـية تطوير الكفاءات التدريسية ومــد الفرع بما 
 مـي المطلوب وحسب تسلسل اشغالهم للمنصب وهم :يحتاجه لالرتقاء بالمستوى العل

 . أ.د. كنعان محمد جميل -8

 . أ.د. خالد سلطان عبد القادر -2

 .أ.م.د.ابراهيم تحسين المعلم  -0

 .أ.م.د. صالح عبد النجار  -4

 . أ.د.خالد سلطان عبد القادر -3

كفاء ومرموقين قادرين على توفير أطباء وباحثين أان هدف الفرع الرئيسي هو اعداد : هداف الفرع أ

كاديمي ساس النظري األباأل ان مهمة الفرع الرئيسية هي تزويد طلبة الطبو ،العناية الطبية الالزمة للمجتمع 

والمـهارات العملية التطبيقية لفـهم مبادئ الكيمياء والكيمياء الحياتية الطبـية وكذلك الربط بين التعليم 

كاديمي والمجتمع من خالل البحوث العلمية الرصينة ذات الفائدة الطبية التطبيقية التي تصب في خدمة األ

 المجتمع .

ولى ومادة الكيمـياء الحياتية السريرية بتدريـس مـادة الكيمياء الطبية للمرحلة األ يعنى الفرع مهام الفرع :

ات العليا )الماجستير والدكتوراه ( ومن خالل البحوث سللمرحلة الثانية وكذلك يهتم الفرع من خالل الدرا

 وعربـيا   مـع الفروع المناظرة محلـيا   يضـا  أخرى في الكلية والرصينة مد جسور التعاون مع الفروع العلمية األ

مـن خالل البحـوث العلميـة والتعرف علــى التقنيات الحديثة والمتطورة في مجال الكيمياء الحياتية  واقليمـيا  

  الطبية .

  أسماء أعضاء فرع الكيمياء الحياتية الطبية :

                : التدريسيين في الفرع    

                                                )دكتوراه كيمياء حياتية سريرية(        أ.د ختام عبد الوهاب علي ) رئيس الفرع (   -

                                                     )دكتوراه كيمياء حياتية سريرية(    شذى محمد جواد  ) مقررة الفرع(  أ.م.د -

                                                              ) دكتوراه كيمياء حياتية (    ي ناصر محمد فهد الربيع أ.د -

                                                               ماجستيركيمياء حياتية ()     أ.نهلة مجيد الصقال -

                                                      اجستيركيمياء حياتية سريرية ()م     أ.عدنان فاضل النجار -

                                                    دكتوراه كيمياء حياتية سريرية  ( )     والء احمد الجدة أ.م.د -

                                                                 )دكتوراه كيمياء حياتية(     ايهام عامر علي  أ.م.د -

                                                                 )ماجستير كيمياء حياتية(   م. مصدق ابراهيم شكيب                                  -

                                                        )ماجستيركيمياء حياتية سريرية (             م. ايناس محسن الخفاجي                       -

                                                                 () ماجستيركيمياء حياتية       م.هدى حميد حسن                                     -

                                                        )ماجستير كيمياء حياتية سريرية(              د الوهاب الشعبان                  م.سحر عب -

                                                  )ماجستير كيمياء حياتية سريرية(                                  نم.م علي عبد اللطيف حس -

                                                                                                                              الفنيين في الفرع :

                                                                       )بكالوريوس صيدلة ( الصيدالني حسن محمود مفلح                          -

 .أ.د. مثنى عبد الغني عبد الكريم  -6

 . أ. ثابت نعمان وحيد -7

 .أ.د.عبد الكريم حمادي عيسى  -8

     .أ. ثابت نعمان وحيد  -9

 . أ.د.ختام عبد الوهاب علي -10
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                                               مرضية( )بكالوريوس تقنيات طبية/تحليالت       حالم ابراهيم محمد          أقدم أبايولوجي ر. -

                                                                )بكالوريوس علوم / كيمياء (     ين فاطمة كاظم شعالن                 يكيمياور. -

                                                                )بكالوريوس علوم / كيمياء (      سيل صباح مزيد                  أين يكيمياور. -

                                                               )بكالوريوس علوم / كيمياء (      اشم محمد                ين سندس هيكيمياور. -

                                                                )بكالوريوس علوم / كيمياء (  ريج زهير ناجي                      أقدم أكيمياوي  -

                                                                 )بكالوريوس علوم / كيمياء (   قدم ميسون مرتضى كمال                أكيمياوي  -

 ) دبلوم / تحليالت مرضية (   ثيل رياض صادق                       أقدم أباحث  -

                                                                                                               :االداريين في الفرع  

                                                          داب /انكليزي(آقدم فتحية ذياب عالوي)سكرتيرة الفرع(    )بكالوريوس أمترجمين ر. -

                                                                     لميس ناجي احمد ) مدير مخزن (                ) دبلوم / مخازن (بحاث ر.أ -

 قدم بسمة هادي عبد   )منظفة(                     )شهادة المتوسطة (أحرفي  -

 :التدريسات داخل الفرع 

ولى بمادة الكيمياء العضوية ، الكيمياء التحليلية الفرع بتعريف طلبة المرحلة األيقوم :  ولىالمرحلة األ -8

، ، الكيمياء الالعضوية التي لها عالقة بالطب كذلك الكيمياء الحياتية وكيمياء المواد المشعة وعالقتها بالطب 

ع عملي مدروس تمكن ولى فتعنى بترجمة المحاضرات النظرية الى واقما المختبرات العملية للمرحلة األأ

من خالل تجارب عملية تساعده على استيعاب المادة وفهمها بشكل واضح  ه نظريا  أالطالب من فهم مايقر

ثناء أساتذة الفرع بالتناوب على اعطائها أوكذلك هناك محاضرات نظرية تخص الجزء العملي يتولى 

 المختبرات العملية .

                                              (8واد المرفقة في جدول رقم )ولى يتضمن المالمنهج المقرر للمرحلة األ

تكون المحاضرات النظرية للمرحلة الثانية في الكيمياء الحياتية السريرية وعالقتها  :المرحلة الثانية 

الكيمياء ساس النظري لفحوصات يض المواد الغذائية الرئيسية داخل الجسم واألأمراض وميكانيكية باأل

مختبر الكيمياء الحياتية وان  . مراض الشائعة والنادرةعالقة ذلك باأل يضا  أالحياتية السريرية التشخيصية و

جل أالطبية للمرحلة الثانية يجري التحاليل البيوكيميائية التشخيصية والتي تتزامن مع المادة النظرية من 

رف على الحاالت المرضية من خالل كشوفات الكيمياء مراض والتعاستيعاب دور هذه التحاليل في تشخيص األ

 الحياتية والتي تعتمد على استخدام فحوص الدم واالدرار .

                                                ( 2المنهج المقرر للمرحلة الثانية يتضمن المواد المرفقة في جدول رقم )
اتية الطبية قد باشر بدراسة الماجستير في الكيمياءالحياتية ان فرع الكيمياء الحي :الدراسات العليا -0

قام و) سنة تحضيرية وسنة بحثية (  ن والتي تتضمن دراسة لمدة سنتينولحد اآل 8813السريرية منذ عام 

في الكيمياء الحياتية السريرية وقد تخرج حوالي ) الماجستير بقبول الطلبة العراقيين والعرب لدراسة  الفرع

وال يزال لدينا طالب يتهيئون  2384ولحد عام  8813طالب وطالبة ( منذ بداية فتح الدراسة عام 33

تتضمن الدراسة المنهاج التالي والذي يضمن للمتخرج الحصول على المعلومات الالزمة ، وللمناقشة 

مراض المختلفة رية التي تساعده على معرفة وتشخيص ومتابعة األالختصاص الكيمياء الحياتية السري

  . و النادرةأالشائعة منها 

وقد تم قبول الطلبة العراقيين  2330واستمرت حتى عام  8882عام  الفرعتم افتتاح دراسة الدكتوراه في   -

صيل شامل والبحث األاالمتحان ال تكون الدراسة على ثالث سنوات )سنة تحضيرية وسنتين الجراءووالعرب 

 طالب وطالبة. 23ساسي لطالب الدكتوراه( وقد تخرج حوالي أوالذي هو شرط 

يحتوي فرع الكيمياء على ثالث غرف للبحوث مجهزة بمختبرات صغيرة تمكن طلبة  : ساسيةالبنى األ

ولـية  للدراسات األسـاتذة الفرع مـن انجاز بحوثهم كما ويحتوي علـى مختبر واحد أالدراسات العليا و

يحتوي  يضا  أدوات الالزمة لتحضير التجارب العملية وجهزة واألولى والثانية ( ومجهز باأل)للمرحلتين األ
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المختبر على غرفة لتحضير التجارب وفي نفس الوقت تحتوي على خزانات لحفظ المواد الكيمياوية 

دوات المختبر في السنتين السابقتين وتم أو جهزةأقد تم تحديث ، والضرورية الجراء التجارب المختبرية 

خذ طالب المرحلة أالمحاضرات النظرية تكون في القاعات الدراسية المشتركة حيث ي، أما  البنى التحتيةتجديد 

  ( .2( وطالب المرحلة الثانية في قاعة رقم ) 8ولى محاضراتهم في قاعة رقم ) األ

عضاء الهيئة التدريسية في الفرع مواضبين على اجراء البحوث العلمية الرصينة ان أ : البحث العلمي 

لقاب علمية أوالتي ساعدت على االرتقاء بمستوى الفرع وكذلك على ترقية عدد كبير من تدريسي الفرع الى 

من  من خالل االشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا يضا  أو مشتركة وأعلى سواء كانت بحوث منفردة أ

 2388( البحوث المنجزة لتدريسي الفرع  للعام الدراسي 0رفقنا في جدول رقم )أداخل الكلية وخارجها وقد 

– 2382 .  

 : نشاطات الفرع 

يتميز فرع الكيمياء الحياتية الطبية بمساعيه الدائمة لتطوير مناهجه الدراسية بشكل مستمر لمواكبة  - 

                                                                                            و للدراسات العليا .أولى والثانية العالم سواء كان للمراحل الدراسية األالتطور السريع الحاصل في ارجاء 

 عضاء الهيئة التدريسية في الفرع بشكل مستمر في محاضرات التعليم المستمر داخل الكلية وكذلكأيشارك  -

ي الفرع بمؤتمرات يكذلك شارك عدد من تدريس،  الندوات والمؤتمرات وورش العمل داخل الكلية وخارجها

لمانيا ، تركيا ، لبنان ( بعضها ضمن برنامج تطوير ، أ) الواليات المتحدة االمريكية  العراقودورات خارج 

 المالكات التدريسية .

داخل الكلية ضمن لجان متعددة اضافة الى اللجان في الجامعة  عضاء الهيئة التدريسية في الفرع بمهامأيقوم -

عضاء الفرع مناصب عديدة في الكلية كمنصب أكذلك تولى عدد من ، ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 متحانية وغيرها .معاون العميد ، مدير التسجيل ، رئاسة ومقررية اللجنة اال

و خارجها أي الفرع على تقييم البحوث العلمية سواء كانت داخل الكلية عضاء الهيئة التدريسية فأيواضب  -

 طاريح الدكتوراه داخل الكلية وخارجها .أكذلك تقويم رسائل الماجستير و

طاريح أو أعضاء لجان مناقشة رسائل الماجستير أو كأي الفرع بشكل مستمر في رئاسة ييشارك تدريس -

 االخرى .الدكتوراه في جامعتنا وفي الجامعات 

هناك تعاون مستمر بين الفرع ومختبرات مستشفى اليرموك التعليمي والتي يعمل فيها العديد من خريجي -

، كذلك هناك تعاون وتنسيق مع المراكز البحثية والخدمية التابعة للجامعة  الفرعالدراسات العليا من 

المركز العراقي لبحوث السرطان مراض الدم وكذلك أالمستنصرية مثل المركز الوطني للسكري ، مركز 

 والوراثة الطبية .

ساهم التدريسيون في الفرع بالتدريسات النظرية والعملية كتفرغ جزئي في العديد من الكليات الفتية التي  -

واسط ، طب  كلية سنان في الجامعة المستنصرية ،سست في حينها منها كلية طب النهرين وكلية طب األأت

جامعة النهرين وكلية اليرموك  –وكلية التربية للبنات في جامعة بغداد ، كلية العلوم  كلية العلوم للبنات

 . هليةالجامعة األ

 المرفقات

                                          (   8جدول رقم ) 

Syllabus of Medical Chemistry- 1st  Year 

Inorganic and. analytical Chemistry (15 hours) 

1- Review of atoms and chemical bonds  
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2- Radioactivity and medical uses of radioactive isotopes  
3- Acids, bases and salts of medical interests 
4- The International system of units (SI unit) 
5- The pH concept, acid-base balance 
6- Solutions and methods of expressing concentrations 

 
 

7- Buffers and buffer systems of physiological importance 
8- 1- Colloidal Chemistry and biological systems, Dialysis and living    

systems. 
9- Chelation and possible applications in medicine  
10- Ions in living system and their importance 
11- Pollution by inorganic agents  
      a. Air pollution  

      b. Aerosoles  

      c. Smoke 

      d. Prevention and cure of air pollution. 

Organic Chemistry (15 hour) 

1. Isomerism, stereoisomerism chirality (optical isomerism and Geometrical 
isomerism). Relationship to medical activity organic compounds and living 
system. 

2. Stereochemistry at cyclic systems (steroid) 
3. Alcohols (Oxidation and toxicity to (human)  
4. The chemistry of carbonyl compounds ( aldelydes & keton) 
5. Carboxylic acids and some of their derivatives (urea, amides, esters ... 

etc) 
6. Alkaloids and haterocyolic compounds. 
7. Tile chemistry of antibiotics (effect of functional group on medical     

activity)  
8. Sulphur compounds (sulpha drugs) 
9. Pollution by organic agents   :  
     a. Gases used in chemical warfare. 

     b. Pollution due to hospitals and industrial wastes  

     c. Physiological effects of chemical materials on living system     

     d. Hydrocarbons pollution. 

Biochemistry (30 hours) 

1. Carbohydrates (6 hours) 

Classification  .  

The three dimensional structures of monosaccharidas  

 The cyclic structures of monosaccharides  

Disaccharides  

Mucopolysaccharides and connective tissues , Clinical correlations  
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Bacterial cell wall  

Biological importane of  carbohydrates. 

2. Lipids  ( 6 hours)  

Classification 

Biological roles of lipids  

Fatty acids, classification  and reactions  

Prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes 

Phospholipids , Clinical correlations 

Steroids, sex hormones and oral contraceptives  

Plasma lipoproteins and membranes  

3. Proteines and amino acids (6 hours): 

Classification 

Reactions of amino acids 

Biological activity of peptides  

Determination of amino acid sequences of polypeptides 

Globular and fibrous proteins  

4. Nucleic Acids (4 hours):  

Classification. 

Role of nucleic acids in protein synthesis  

Nucleic acids and viruses 

5. Enzymes (8 hours) 

Definition and Classification 

Factors affecting enzymatic reactions 

Enzymes specificity 

Enzymes kinetics and mechanism of action  

Control of metabolic pathways  

Enzymes inhibition  

 Enzymes in clinical diagnosis , 

 Enzymes and genetic diseases 
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(                                      2جدول رقم )      

Syllabus of Medical Biochemistry –  2nd  Year 

1. Vitamins and Coenzymes (12 hours)  

 The fat soluble vitamins 

  Vitamin A and-the visual cycle 

  Vitamin D metabolism and biochemical function  

  Vitamin E - the antioxidant theory 

  Vitamin K - mechanism of action in coagulation 

The water soluble vitamins (Vitamin C and Coenzymes )  

Ascorbic acid-biochemical functions 

Thiamin and enzymatic reactions  

Riboflavin biochemical function 

Niacin , function and importance 

Pyridoxine, importance of transamination     pantothenic 

acid and coenzyme A  

 Biotin and its role. 

 Folic acid, function, metabolism and antagonism 

 Vitamin B12, mechanism of action arid anemia 

  Antioxidants and free radicals  

  Human nutrition and obesity  

2.  Metabolism of carbohydrates ( 10 hours )  

Digestion and absorption of carbohydrates 

Glycolysis and Glycogenesis, Glycogenolysis 

Glycogen storage diseases 

Biological oxidation, citric acid cycle 

Oxidative Phosphorylation, Respiratory chain  

Pentose   phosphate pathway (HMP shunt)  
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Role of Pentose   phosphate pathway in metabolism of RBCs and in  

Glucose - 6 - phosphate dehydrogenase deficiency (Favism)  

Gluconeogenesis, Metabolism of Fructose and Galactose 

Factors which maintain blood glucose level constant     

Metabolism in starvation and diabetes 

3. Metabolism of amino acids and proteins and their disorders. (10hours)  

Common amino acids  

Classification and general properties of proteins.  

Digestion of protein 

Catabolism of amino acids, Detoxification of ammonia, urea cycle  

Breakdown of phenylalanine and tyrosine into acetoacetyl CoA, 

Inborn errors f amino acid metabolism. 

Conversion of amino acids into specialized products, formation of chemical 
neurotransmitters  

creatine synthesis and its conversion into creatinine. 

Hemoproteins 

Porphyrin metabolism and porphyrin disorders.  

4. Lipid metabolism (10 hours)  

Classification and Functions of lipids 

Digestion and absorption of lipids. 

Fatty acid metabolism, B-oxidation and fatty acid biosynthesis  

Phospholipids metabolism. 

Cholesterol metabolism. 

Plasma lipids and Lipoprotein metabolism  

Hyperlipidemia and rare lipid disorders 

Eicosanoids (prostanoids and leukotrienes) 

Cell membranes 

5. Metabolism of minerals and trace elements (6 hours)  

   Ca, PO4 , Fe, Cu, Zn, , Se , Mn , Mo, Cr, F 
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6- Cell signaling (2 hours) 

     Receptors, neurotransmitters 

     Second messenger systems 

 7. Biochemistry of hormones ( 8 hours )  

Catecholamine 

Thyroid hormones 

Hypothalamic and posterior pituitary  Hormones Anterior pituitary    

Hormones 

PTH Calcitonin, insulin glucagon Steroid hormones 

8. Nucleotide metabolism ( 6 hours ) 

Metabolism of purine and pyramiding nucleotides 

Hyperuicemia and gout disease 

9- Priciples of molecular biology of nucleic acids ( 8 hours )  

     Functions of human DNA, Chromatin versus chromosomes,  

     The central Dogma ,  DNA replication , Transcription , 

     Protein synthesis and genetic code, amibiotics as inhibitors of bacterial        

protein synthesis, biochemical mutations 

     DNA repair, xeroderma pigmentosum 

     Recombinant DNA technology and Polymerase chain reaction 

10. Special topics  ( 8 hours ): 

Liver and renal function tests 

Clinical Enzymology 

Cancer biochemistry: The stages of cell cycle, apoptosis, carcinogenesis, 

Metabolic effects of cancer cells, tumor markers 

Xenobiotics and detoxification mechanisms            
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 (0جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

اسم 

التدريسي
اللقب العلميالشهادة

ك  ة الط Jraqi Journal of MedicalVolume 10   اس اذماجس   ثابت نعمان وحيد Role of visfatin in the pathogenesis of Gestationalالكيمياء الحياتية الطبيةالط 1

Diabetes MellitusSciencesNumbers2012 جام ة ال     -ال  ا

ك  ة الط Iraqi Journal of community   اس اذ مساع  ك و اهوالء احمد الجدةCould interleukin (IL-6) values be used in theالكيمياء الحياتية الطبيةالط 2

indentification of glucose intolerance in obeseMedicine Vol.25(3) July الجامعة المستنصريةال  ا

pediatric population

Grand V levels in children with type 1 diabetes   Volume 11 issue 1 June

M M J (Mustasiryia Medical Journal)2012

Leptin level in Type 1 diabetic patientsVol.25 (1) January-2012

الجامعة المستنصريةال  ا 2012(1)25المج ة ال  ا  ة لط  المج م    اس اذ مساع  ك و اهشذى ال ط   Effect of dialysis duration on theالكيمياء الحياتية الطبيةالط 3

immunchemical changes 

Lipid profile changes in Toxoplasmosis     جام ة  غ ا ال  ا 111528/05/2012ك  ة ال  و  ل   ا / جام ة  غ ا

aborted women

Tht role of leptin and insuline like growth    المس     ةال  ا 50020/01/2013مج ة المس     ة الط  ة

factor in patients with end-stage renal 

disease under dialysis(pre or post dialysis)

جام ة  غ ا ال  ا 111528/05/2012ك  ة ال  و  ل   ا /جام ة  غ ا    م  سماجس     ى  م  Lipid profile changes in Toxoplasmosisالكيمياء الحياتية الطبيةالط 4

aborted women

الجامعة المستنصريةال  ا 2012(1)25المج ة ال  ا  ة لط  المج م    م  س مساع ماجس   م    ا  ا    Effect of dialysis duration on theالكيمياء الحياتية الطبي الط 5

immunochemical changes

الجامعة المستنصرية2012(1)25المج ة ال  ا  ة لط  المج م    اس اذ مساع  ك و اها  ا  عام Effect of dialysis duration on theالك م اء ال  ا  ة الط  ةالط 6

immunochemical changes

جام ة ال ا   م  KASR EL- AINI  Medicalvol 18 No.32012   اس اذ مساع  ك و اهختام عبد الوهاب Determination of precolagen in-Terminal peptideا كيمياء الحياتية الطبيةالط 7

and osteopontin in postmenopausal womenjournal

with vertebral osteoporotic fractures

القسمالكليةت

اسم البحث: تدقق جيدا اسماء البحوث باللغة االنكليزية 

لكثرة االخطاء في اجابات السنوات السابقة )يدرج اسم 

البحث في قيد واحد فقط(

منشور

الجهة: 

جامعة/ 

مؤسسة

اسم )اسماء( التدريسيين

ال  و  الم جز  
مقبول 

للنشر

غير 

منشور
اسم المجلة يذكر للمنشور

العدد يذكر 

للمنشور

التاريخ: يذكر 

للمنشور 

والمقبول 

للنشر

الدولة التي 

صدرت منها 

المجلة
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 فرع
 التشريح واألنسجة واألجنة

 

Department of 

Anatomy, Histology and 

Embryology 
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  مقدمة

حيث يقوم الفــرع بتدريس مواد التشريح واألحياء  8893تأسس فــرع التشريح واألنسجة واألجنة في سنة 

الفرع على أن  ويعمل،  المرحلة األولى ومواد التشريح واألنسجة واألجنة لطلبة المرحلة الثانيةالطبية لطلبة 

يكون من الفروع الرائدة في مجال البحث والتدريس من بين الفروع المناظرة في كليات الطب العراقية حيث 

الطبية األساسية، وكذلك  يقوم الفرع بإجراء البحوث الممتازة التي هي في الطليعة من بين بحوث العلوم

بفعالية مع  يشارك الفرعو،  توفير تعليم وتعلم عالي الجودة لطالب الدراسة الجامعية األولية والدراسات العليا

وكما نسعى  فروع العلوم الطبية األساسية والسريرية لتبادل الخبرات في المجاالت ذات األهتمام المشترك

والتدريسين ذوي الكفاءة العالية وتوفير المتطلبات األساسية التي من  جاهدين الجتذاب واستبقاء الموظفين

 شأنها تسهيل البحث والتعلم.

 : رسالة الفــرع

عداد جيل من األطباء ذوي القدرة على استنباط المعلومات الطبية و بناء أساس قوي لطلبة كلية الطب في ا

مواد العلوم الطبية األساسية من حيث الربط بين علوم التشريح واألنسجة واألجنة وكذلك األحياء الطبية مع 

 فضل المراجع الطبية. أحدث وأعلى  األختصاصات الطبية المختلفة من خالل اعداد منهج متكامل واالعتماد

 : رؤساء الفرع السابقين

 السنة اللقب العلمي االســــم

 8891-8893 أستاذ أيدة قنطارجيانأ.د. 

 8818-8891 أستاذ امل الخطيبأ.د. 

 2330-8818 أستاذ سلمان شفيق سلمانأ.د. 

 2333-2330 أستاذ عبد االمير حماديأ.د. 

 2333-2333 أستاذ مساعد زينب احمد كاظمأ.م.د. 

 2331-2333 مدرس عبد الجبار فالح )وكالة(م.د. 

 2382-2331 أستاذ مساعد عماد غانم شكرأ.م.د. 

 2384-2382 أستاذ مساعد سامية عباس عليويأ.م.د. 

 لحد االن -2384    استاذ مساعد  مصطفى محمد ابراهيمأ.م.د. 

 

 : هيكلية الفــرع

داريين الذين يتعاونون واألنسجة واألجنة من أسرة واحدة من التدريسين والفنيين وااليتكون فــرع التشريح 

 دناه:أمع بعضهم لتحقيق رؤية ورسالة الفــرع، وكما مبين في 

 أوال : رئيس الفرع: أ.م.د. مصطفى محمد ابراهيم

 ثانيا : مقرر الفرع: م.د. سامح سمير موسى
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 -التدريسية:ثالثا : أعضاء الهيئة 

 التخصص  الشهادة  األسم  ت

 تشريح  هدكتورا أ.م.د. مصطفى محمد ابراهيم  1

 تشريح جراحي   بورد  أ.م.د. عماد غانم قاسم  2

 ةأجن هدكتورا أ.م.د. سامية عباس عليوي  3

 تشريح وأنسجة وأجنة ماجستير م.د. عبد الجبار فالح  4

 تشريح  هدكتورا م.د. معن ماجد صالح  5

 تشريح وأنسجة وأجنة  دكتوراه م.د. سامح سمير موسى  6

 تشريح وأنسجة وأجنة  ماجستير  م.م.د. غسان علي عبد الحسين  7

 تشريح وأنسجة وأجنة  ماجستير  م.م.د. نبراس حاتم خميس  8

 تشريح وأنسجة وأجنة ماجستير م.م.د. محمد حسين عاصي 9

 تشريح وأنسجة وأجنة ماجستير األميرم.م.د. علي محسن عبد  10

 تشريح وأنسجة وأجنة ماجستير م.م.د. خالدة أبراهيم نوئيل 11

 تشريح وانسجة واجنة ماجستير م.م.د. حيدر حامد عبد اللطيف 12

 تشريح وانسجة واجنة ماجستير م.م.د.احمد فاخر حميد 13

 رابعا : الفنيين:

 الشهادة االسم ت

 ت طبيةابكلوريوس تقني عبدهللادينا زهير  1

 دبلوم تحليالت مرضية سهاد حعفر محمد 2

 بكلوريوس علوم حياة حنان نعمان سبتي 3

 بكلوريوس طب بيطري منال اسماعيل خليل 4

ن خامسا : األداريي

 

 البنى األساسية  

 93( مختبرات تابعة لفرع التشريح واألنسجة واألجنة وهي مختبر التشريح الذي يتسع لحوالي 4هناك ) 

طالب  43طالب ومختبر األنسجة واألحياء الذي يتسع لحوالي  03طالب ومتحف التشريح الذي يتسع لحوالي 

( وهي مشتركة مع بقية 2( ورقم )8أما القاعات الدراسية فهي القاعتين رقم ) ، ومختبر الدراسات العليا

تم  ةومتطور ةحديث ةمختبري ةجهزأيمتلك الفرع ، و الفروع التي تدرس طلبة المرحلتين األولى والثانية

، جهاز  من ضمن األجهزة المختبرية المختلفة Leicaنصبها في مختبر الدراسات العليا ومن قبل شركة 

كذلك  ، المجهر الضوئي المجهز بكمبيوتر لمس مصغر ومنظومة بث تلفزيوني داخل مختبر األنسجة واألحياء

شريحية البالستيكية ذات المناشيء العالمية مع أجزاء جثث يحتوي مختبر التشريح على العديد من النماذج الت

بالستينية وجثتين بالستينية وقد تم اكمال انشاء منظومة الصوت والفيديو والسبورة الذكية داخل مختبر 

  التشريح ضمن مشروع تطوير مختبرات الفرع.

يقوم الفرع بتدريس طلبة الدراسات األولية والذين يبلغ عددهم بحدود   : طلبة الدراسات األولية والعليا

  – 2384( طالب للمرحلة الدراسية الثانية للعام الدراسي 843( طالب للمرحلة الدراسية األولى و )834)

موزعين بواقع  2383-2384( طلبة للعام الدراسي 1يبلغ عدد طلبة الدراسات العليا في الفرع )، و 2383

 طالب ماجستير في مرحلة البحث. ةربعأفي مرحلة البحث و هطالب دكتورا ةربعأ

 الشهادة االسم ت

 بكلوريوس ادارة واقتصاد حنان محمد عبد الوهاب  1

 خريج ابتدائية وضاح فاضل محمد 2
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( طالب 83بتخريج ) 2383-2384قام فرع التشريح واألنسجة واألجنة منذ نشأته ولغاية العام الدراسيو

في الفرع وقبول طالبين لغرض الحصول ه تم إعادة فتح دراسة الدكتورا 2382-2388ي عام ماجستير وف

 في التشريح.ه على شهادة الدكتورا

 : المواد الدراسية

 يقوم فــرع التشريح واألنسجة واألجنة بتدريس المواد التالية:

أسم  ت
 المادة

المرحلة 
 الدراسية

التدريسية / عدد الساعات  أهداف تدريس المادة
 األسبوع

عدد الساعات التدريسية 
 / السنة

عدد 
 الوحدات

 عملي  نظري  عملي  نظري 

ان يكون الطالب قادرا   األولى  التشريح  8
على معرفة 

المعلومات التشريحية 
الخاصة باالطراف 

العليا والسفلى 
والصدر من ناحية 
العضالت والعظام 
واالوعية الدموية 

والربط واالعصاب 
بين المعلومات 

 التشريحية والطبية

2 4 33 823 1 

األحياء  2
 الطبية 

أن يكون الطالب قادرا   األولى 
على فهم علم الخلية 
من ناحية التركيب 

الخلوي والوظيفة و 
فهم علم الوراثة 

وتطبيقاته في المجال 
الطبي والتعرف على 
علم االحياء الجزيئية 

ودراسة االنسجة 
الجسم  األساسية في

 وخصائصها الوظيفية

2 2 33 33 3 

ان يكون الطالب قادرا   الثانية التشريح  0
على معرفة 

المعلومات التشريحية 
الخاصة بمنطقة 
الرأس والرقبة 

والجهاز العصبي 
ومنطقتي البطن 

والحوض من ناحية 
العضالت والعظام 
واالوعية الدموية 

واالعصاب واألعضاء 
األساسية والربط بين 
المعلومات التشريحية 

 والطبية

2 3 33 813 1 
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 الفصلي(مفردات المنهج )النظام 

 

ان يكون الطالب قادرا   الثانية  األنسجة  4
على معرفة وفهم 

الخصائص النسيجية 
لمختلف أعضاء 
الجسم وربطها 

بالناحية الوظيفية 
كذلك معرفة التراكيب 

النسيجية ألجهزة 
الجسم الحيوية 

وعالقتها بالتطبيقات 
 الطبية 

2 0 43 83 3 

ان يكون الطالب قادرا   الثانية  األجنة 3
على فهم كيفية تكون 
الجسم البشري من 

الناحية الجنينية 
وطريقة تطور أعضاء 

الجسم المختلفة 
وعالقتها باالمراض 
الجنينية والتشوهات 

 الخلقية

 2 ــــــــــــــــــــــــ 03 ـــــــــــــــــــــــــــــ 8

 مناهج السنة األولى

 الفصل األول

 مادة التشريح

عدد  األسابيع 
ساعات 
 النظري 

عدد 
ساعات 
 العملي

توزيع الدرجة 
(833)% 

 Introduction –مقدمة عن تشريح جسم األنسان 
to Human Anatomy  

2 3 82 83% 

 –تشريح التجويف الصدري )القلب والرئتين( 
Anatomy of Thorax and Cardiac  

3 81 03 23% 

 مادة األحياء واألنسجة

 General Cytology  3 81 82 03% –علم الخلية 

 -علم األنسجة العام )العضالت واألعصاب(
Muscles and Nerves 

2 3 4 83% 

 الفصل الثاني

 مادة التشريح

 Upper Limb–تشريح األطراف العليا 
Anatomy  

9 84 42 03% 

 Lower Limb–تشريح األطراف السفلى 
Anatomy  

9 84 42 03% 

 مادة األحياء واألنسجة

 -علم األنسجة العام )األنسجة الضامة(
Epithelium & Connective Tissues  

4 1 1 23% 

 Respiratory–دراسة أنسجة الجهاز التنفسي 
Histology  

2 4 4 3% 

 Medical Genetics  1 83 83 03%–علم الوراثة الطبية 
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 مناهج السنة الثانية

 الفصل األول

 مادة التشريح

 األسابيع 
 

توزيع الدرجة   
(833)% 

  –تشريح الجهاز الهضمي 
 

Gastrointestinal Anatomy  
 

83 23 33 03% 

 Renal System –تشريح الجهاز البولي 
Anatomy  

2 4 82 83% 

 Reproductive–تشريح الجهاز التناسلي 
System Anatomy  

0 3 81 83% 

 مادة األنسجة

 Circulatory–دراسة أنسجة جهاز الدوران 
System Histology   

2 4 3 1% 

 –دراسة أنسجة الجهاز الهضمي 
Gastrointestinal Histology  

4 1 82 23% 

 Nephrology –دراسة أنسجة الجهاز البولي 
Histology  

4 1 82 9% 

 Reproductive–دراسة أنسجة الجهاز التناسلي 
System Histology  

3 83 83 83% 

 مادة األجنة

 %43 اليوجد General Embryology 83 83 –علم االجنة العام 

 الفصل الثاني

 مادة التشريح

  Head and Neck –تشريح الرأس والرقبة 
Anatomy  

83 23 33 03% 

 Neuroanatomy 3 83 03 83% –تشريح الجهاز العصبي 

 مادة األنسجة

 Skin Histology  2 4 3 3%–دراسة أنسجة الجلد 

 Lymphatic–دراسة أنسجة الجهاز اللمفاوي 
System Histology  

2 4 3 3% 

 Neuroscience–العصبي دراسة أنسجة الجهاز 
Histology  

4 1 82 83% 

 Special–دراسة أنسجة الحواس الخاصة 
Senses Histology  

0 3 8 83% 

 Endocrine –دراسة أنسجة جهازالغدد الصم
Histology  

4 1 82 83% 

 مادة األجنة

 %33 اليوجد Special  Embryology 83 83 –علم االجنة الخاص 
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، حيرث يعنررى  1791ساسرية الرذي تأسرس مررع نشرأة الكليرة منرذ حيراء المجهريرة هرو أحرد  الفررروع العلميرة األفررع األ  

الطالرب علرى المعلومرات األساسرية ة لحصول بالمواضيع التي تدرس خالل السنة الثالثة من الدراسة في الكلية والالزم

 حياء المجهرية لفهم المواضيع السريرية الالحقة.في األ

 حياء المجهرية :ستقبلية والرسالة الخاصة بفرع األالرؤيا الم

 الرؤيا المستقبلية للفرع : -1
والعليررا ليرة وي تعلرريم وتردريس طلبرة الدراسررات األان رؤيرة الفررع تهرردف الرى الوصررول الرى المراترب العليررا فر

، وتروفير  كفاء على مستوى البلرد وضرمان تخررج طلبرة لهرم دور فاعرل فري مجرتمعهم،وكذلك تخرج باحثين أ

 ة جيدة للتعليم الذاتي والتدريب على طريق التفكير االبداعي في مجاالت الطب .بيئ

 الرسالة الخاصة بالفرع : -2    

حيرراء الممرضررة العلرروم االحيائيررة األساسررية لأ لفهررم موضرروع يهرردف الفرررع الررى ترروفير المعلومررات الالزمررة 

 )الجراثيم، الفايروسات، الفطريات، والطفيليات( وفهم آلية انتشارها وامراضيتها .

المناعية واالستجابة المناعية لأمراض مراض ك يهتم الفرع بتعليم المفاهيم األساسية لعلم المناعة واألوكذل

 حياء الممرضة.المسببة من قبل األ

حيراء لقرة باألضافة الى المعلومات النظرية فإن الفرع يحرص على تزويد الطلبة بالتقنيات المختبرية المتعباال

 المجهرية.

لوقايررة فرري مجررال ا عرردوا اعرردادا  جيرردا  الطلبررة فرري نهايررة هررذا الكررورس يجررب أن يكونرروا قررد أخيرررا فررإن وأ

قيررة والمهنيررة فرري مجررال التواصررل مررع خالوالتشررخيص والعررالج لهررذه األمررراض وكررذلك ادراك المسررؤولية األ

 المريض والعمل المختبري .

 حياء المجهرية منذ تأسيسه :أسماء روؤساء فرع األ

 .1790  -  1795أ.د.عباس طه النجم              من عام  (1
 .1795  -  1790د.جاسم مهدي نومي الهاشمي  من عام  (2
 .1770  -  1795أ.م.د. عبد الوهاب عبد الرزاق  من عام  (3
 .1773  -  1770أ.د.عامر رشيد النجار            من عام  (4
 .1774  -  1773أ.د.مضر محمد علي الفلوجي   من عام  (5
 .1779  -  1774أ.م.د.رياض احمد علي العاني   من عام  (1
 .2000  -  1779أ.د.فاروق خالد حسن العكيدي   من عام  (9
 .2001  -  2000د.هشام عطا شحاذة                من عام  (9
 .2002  -  2001أ.د.عامر رشيد النجار             من عام  (7

 .2003  -  2002من عام       أ.د.محمد علي العيد           (10
 .2007  -  2003من عام     أ.د.وليد خالد الهاشمي          (11
 . 2014  -  2007من عام      أ.م.د.عبد العظيم ياسين عبود  (12
 ن .ولحد اآل – 2014 عام من     أ.د.عامر رشيد النجار          (13
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 حياء المجهرية دريسية ومراتبهم العلمية لفرع األعضاء الهيئة التأ

 
 ت

 
 االسم
 

 
 الشهادة

 
 التخصص

 
 اللقب العلمي

 استاذ بكتريات دكتوراه عامر رشيد النجار .1

 استاذ مساعد مناعة دكتوراه عبد العظيم ياسين عبود .2

 استاذ مساعد بكتريات دكتوراه عروبة خالد عباس  .3

 استاذ مساعد طفيليات دكتوراه زهار هاتف عليويأ .4

 مدرس فايروسات دكتوراه روى هادي الحمدانيأ .5

 مدرس مناعة دكتوراه رفيف صبيح جمال .1

 مدرس مناعة دكتوراه زينب فاضل عاشور .9

 مدرس طفيليات دكتوراه حذام ابراهيم خليل .9

 مدرس بكتريات ماجستير سلمى لعيبي دهش .7

 مدرس بكتريات ماجستير سرى ظافر داود .10

 مدرس)بعثة دراسية( مناعة ماجستير زهراء عبد المحسن محمد .11

 مدرس بكتريات ماجستير عبد المنعم ناجي محمد .12

 مدرس طفيليات ماجستير اسامة علي مردان .13

 مدرس مساعد بكتريات ماجستير بتول حازم عبد الوهاب .14

 مدرس مساعد بكتريات ماجستير رنا عبد الكريم رشيد .15

 مدرس مساعد بكتريات ماجستير روان عامرفاضل .11

 

 حياء المجهرية :أعضاء اللجنة العلمية لفرع األ

 . أ.د.عامر رشيد النجار /رئيسا   -1
 أ.م.د. عبد العظيم ياسين عبود  . -2
 أ.م.د.عروبة خالد عباس . -3
 أ.م.د.أزهار هاتف عليوي . -4
 م.د.اروى هادي الحمداني ) مقررة الدراسات العليا (. -5
 م.د.زينب فاضل عاشور   )مقرر الفرع (. -1

 حياء المجهرية :ماء الفنيين في فرع األسأ        

 بحاث اقدمزيز منصور                 رئيس أنوال عبد الع -1       

 مريم صبري ابراهيم                      بايولوجي ) التحقت بدراسة الماجستير( -2       

 بايولوجي  )=(عباس                         سناء محمد -3       

 بايولوجي   )=( مد رضا                         ميادة مح -4       

 م.بايولوجي                              انتصار منفي -5       

 م.بايولوجيت نامق                         ايمان بهج -1       

 
 حياء المجهرية :أسماء االداريين في فرع األ      

 عمال سكرتيرة الفرع(كاظم                      مشرف أول فني ) تقوم بأشذى عبد علي  -1    
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 2015-2014للعام الدراسي حياء المجهرية اللجان الخاصة بفرع األ

 
 ت

 
 اسم اللجنة

 

 
 اسماء االعضاء

 لجنة السمنارات والندوات العلمية .1

 
 د.حذام ابراهيم خليل،  

 م.سلمى لعيبي دهش.

 م.عبد المنعم ناجي, م.اسامة علي مردان, لجنة الجرد .2
 م.م.روان عامر فاضل.  

 م.اسامة علي مردان .م.عبد المنعم ناجي,  لجنة صيانة االجهزة .3

ا.م.د.عروبة خالد عباس, م.د.سلمى لعيبي دهش, م.م.بتول  لجنة العزالت ومتابعة النماذج المختبرية .4
 حازم عبد الوهاب.

 م.م.بتول حازم عبد الوهاب، د.حذام ابراهيم . لجنة متابعة غيابات الطلبة  .5

م.عبد المنعم ناجي، م.م.رنا عبد الكريم ، م.د.رفيف صبيح،  اللجنة االمتحانية في الكلية .1
 م.م.بتول حازم .

لجنرررررة متابعرررررة تقيررررريم النترررررائج االمتحانيرررررة  .9
 المتحانات نصف ونهاية السنة .

ا.م.د.ازهرررررار هررررراتف , ا.م.د.عروبرررررة، م.د.زينرررررب فاضرررررل 
 ،م.د.رفيف صبيح.

لجنرررة االعرررداد ومتابعرررة امتحانرررات االوسررربي  .9
 والمجاميع الصغيرة .

عروبررة خالررد، م.د.اروى هررادي الحمررداني, م.د.زينررب ا.م.د.
 فاضل 

 م.د.اروى هادي الحمداني . لجنة االرشاد التربوي . .7

 م.د.زينب فاضل عاشور . لجنة متابعة بحوث التدريسيين . .10

 ا.م.د.ازهار هاتف , م.د.اروى هادي الحمداني . لجنة الدراسات العليا . .11

 م.د.حذام ابراهيم خليل, م.اسامة علي مردان. الكيمياوية.لجنة متابعة المواد  .12

م.د.زينرب فاضرل عاشررور, م.عبرد المررنعم نراجي, بررايولوجي   داء الجامعي .لجنة األ .13
 ميادة محمد رضا.

 

 حياء المجهرية :تي تدرس في فرع األالمواد ال

 يختص هذا الفرع بتدريس مادتي الجراثيم والطفيليات :

تعطى هذه المرادة علرى شركل محاضررات متزامنرة مرع التجرارب العلميرة والسرمنارات والمناقشرات. الجراثيم :  -1
تشمل المادة اربعة مواضيع هي: علم البكتريا، علم الفايروسات، علم الفطريات، وعلم المناعة. تعطى بمعدل 

االسربوع لمردة ثالث محاضرات نظرية في االسبوع بمعدل ساعة واحدة لكل محاضرة ودرس عملي واحد في 
ساعتين خالل الفصل االول ،و تعطى بمعدل اربعرة محاضررات نظريرة فري االسربوع بمعردل سراعة واحردة لكرل 

 محاضرة ودرس عملي واحد في االسبوع لمدة ساعتين خالل الفصل الثاني .
اقشرات علم الطفيليات : تعطى هذه المادة على شكل محاضرات نظرية متزامنة مرع العملري والسرمنارات والمن -2

وبمعرردل محاضرررتين نظررريتين فرري االسرربوع بمعرردل سرراعة واحرردة لكررل محاضرررة ، ودرس عملرري واحررد فرري 
االسبوع لمدة ساعتين خالل الفصل االول ، وتعطى بمعدل ساعة واحدة نظري في االسربوع وسراعتين عملري 

 خالل الفصل الثاني .
والعامل الناقل والتعرف على التراكيب الدقيقرة  هدف هذه المادة الى التعريف بالعالقة بين الطفيلي والمضيفت

للطفيليات وتشخيص الطفيليات الممرضة والتعرف على االمراض الناتجة عنها وعالجها واسرتخدام التقنيرات 

  المختلفة لتشخيص الطفيليات في نماذج البراز واالدرار والدم ،والتعرف على طرق الوقاية ومنع االنتشار .
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  النظرية والعملية والوحدات لكل من مادتي الجراثيم والطفيليات : عدد الساعات

 الجراثيم ) علم البكتريات، علم المناعة، علم الفايروسات، علم الفطريات ( : -1
 . 70عدد الساعات النظرية  = 

 .   10عدد الساعات العملي   = 

 .     9عدد الوحدات            = 

 الطفيليات : -2

 45النظرية = عدد الساعات 

 10عدد الساعات العملية  = 

 5عدد الوحدات           = 
 

 حياء المجهرية :مفردات مناهج فرع األ

Bacteriology / 1st semester  Lecture  
No. 

 
Cell Structure (1) . 

1. 

Cell Structure (2) . 2. 

Growth & Metabolism (1) 3. 

Growth & Metabolism (2) 4. 

Growth & Metabolism (3) 5. 

Bacterial genetics (1). 6. 

Bacterial genetics (2). 7. 

Sterilization and disinfection . 8. 

Sterilization and disinfection . 9. 

Antimicrobial drugs and resistance . 10. 

Antimicrobial drugs and resistance . 11. 

Normal flora and Host-Parasite relationship . 12. 

Normal flora and Host-Parasite relationship . 13. 

Staphylococci . 14. 

Streptococci . 15. 

Pneumococci . 16. 

Neisseria . 17. 

Corynebacteria . 18. 

Listeria and Propionebacteria. 
Bacillus group .  

19. 

Listeria and Propionebacteria. 
Bacillus group .  

20. 
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Bacteriology / 2nd semester  Lecture  
No. 

Clostridia . 1. 

Clostridia . 2. 

Mycobactrium (1). 3. 

Mycobactrium (2). 4. 

Actinomycetes, Introduction to 
Enterobacteriacea . 

5. 

E.coli .  6. 

E.coli .  7. 

Klebsiella, Aerobacter, Enterobacter, Serratia . 8. 

Klebsiella, Aerobacter, Enterobacter, Serratia . 9. 

Salmonella . 10. 

Salmonella .   11. 

Shigella .  12. 

Proteus .  13. 

Psudomonas, Vibrio . 14. 

Vibrio . 15. 

Campylobacter, Helicobacter. 16. 

Brucella . 17. 

Bordetella, Haemophilus .(1) 18. 

Bordetella, Haemophilus .(2) 19. 

Yersinia, Francisella, Pasteurella .(1) 20. 

Yersinia, Francisella, Pasteurella .(2) 21. 

Mycoplasma.  22. 

Rickettsia, Clamydia . 23. 

Treponema . 24. 

Borrelia, Leptospira . 25. 

Mycology  : General Mycology, Morphology, 
Structure, Classification , Lab diagnosis and 
antifungal drugs. 

26. 

Mycology    :  Dermatophytes and agents 
causing superficial infections. 

27. 

Mycology  : Fungi causing subcutaneous and 
systemic infections  (1). 

28. 

Mycology   : Fungi causing subcutaneous and 
systemic infection (2). 

29. 

Mycology     : Course assessment and discussion  30. 
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Immunology / 1st Semester  Lecture  
No. 

Introduction / Innate Immune Response . 1. 

Innate Immune Response . 2. 

Acquired Immune Response . 3. 

Cells and Organs of Immune System .(1) 4. 

Cells and Organs of Immune System .(2) 5. 

Anigen recognition molecules : 
-Antibody.(Immunoglobulin :Structure and 
function ). 

6. 

- Cell surface receptors for Ag: 
         - B-cell receptor for Ag . 
         - T-cell receptor for Ag . 

7. 

MHC . 8. 

Ag-processing and presentation . 9. 

Ab- mediated Immunity . 10. 

The Complement System . 11. 

Cell- mediated Immunity . 12. 

T-cell Function . 13. 

Cytokines . 14. 

Cytokines related diseases and therapeutic 
use of cytokines . 

15. 

Hypersensitivity .(1) 16. 

Hypersensitivity .(2) 17. 

Tumor Immunology .(1) 18. 

Tumor Immunology .(2) 19. 

Immunodeficiency (1). 20. 

Immunodeficiency (2). 21. 

Transplantation Immunology . 22. 

Immunity against microorganisms (1). 23. 

Immunity against microorganisms (2).  24. 

Immunological techniques .   25. 

Virology/ 2nd Semester  Lecture  
No. 

General properties of viruses. Introduction, 
structure . 

1. 

Classification of viruses.-Principles of virus 
structure and chemical composition.   

2. 

-Cultivation and assay of viruses. 
-Reaction to physical and chemical agents. 
-Natural history and modes of transmission . 

3. 
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Syllabus items of parasitology : 
        1st semester 

Wee

k 

No. 

Lec. 

.No. 

Topic 

1 1 Introduction to Parasitology 

2 Introduction to Nematodes + 

Enterobiasis 

2 3 Trichuriasis 

4 Ascariasis 

3 5 Hookworms 

Replication of viruses . 4. 

Genetics of animal viruses . 5. 

Pathogenesis of viral diseases. 
Immune response to viral diseases. 

6. 

Control of viral diseases: 
Antiviral drugs+IFN. 

7. 

Antiviral vaccine  
Diagnostic virology  

8. 

Adenoviruses + Coronaviruses .(1) 9. 

Adenoviruses + Coronaviruses .(2) 10. 

Picornaviruses . 11. 

Hepatitis virus. 12. 

Hepatitis virus.(cont.) 13. 

Reoviruses and Calciviruses . 14. 

Orthomyxoviruses . 15. 

Paramyxoviruses. 16. 

Herpesviruses . 17. 

Herpesviruses(cont.)+Parvoviruses . 18. 

AIDS and Lentiviruses . 19. 

Human cancer viruses 20. 

Arthropod – borne viruses . 21. 

Rodent-born viruses+ Filoviruses. 22. 

Rabies, slow viral infections and prion  23. 

Poxviuses, Emerging viral diseases .(1) 24. 

Poxviuses, Emerging viral diseases .(2) 25. 
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6 Larva Migrans 

4 7 Strongyloidiasis 

8 Trichinosis 

5 

 

9 Trichostrongyliasis +Dracantiasis  

10 Filaria+ Elephantiasis  

6 11 Onchocerciasis 

12 Introduction to Trematodes+ 

Intestinal flukes(1) 

7 13 Intestinal flukes(2) 

14 Hepatic flukes 

 15 Streptococci   

16 Schistosomiasis-1 

9 17 Schistosomiasis-2 

18 Schistosomiasis-3 

10 19 Introduction to Cestodes 

20 Taeniasis &Cysticercosis 

11 21 Hymenolepiasis & Dipylidiasis 

22 Diphylobotheriasis 

12 23 Hydatidosis-1 

24 Hydatidosis-2 

13 25 Introduction to protozoa 

26 Amebiasis-1 

14 27 Amebiasis-2 
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 28 Amebiasis-3 

2nd semester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشاط البحث العلمي في فرع االحياء المجهرية :

العلمية في الفرع بإقرار ومتابعة البحوث المقدمة من قبل التدريسين فري الفررع، حيرث توجرد لجنرة خاصرة تقوم اللجنة 

 بمتابعة نسبة انجاز البحوث المختلفة ومن ثم نشرها .

( 2013-2012( اربعة عشر خطرة بحثيرة لطلبرة الدراسرات العليرا فري الفررع للعرام الدراسري )14كما انه قد تم تقديم ) 

 وفي االختصاصات المختلفة وكما مبين في الجدول ادناه:

15 29 Balantidiasis +Intestinal & genital tract 

flagellates-1 

16 30 Intestinal & genital tract flagellates-2 

17 31 Coccidia&Toxoplasmosis-1 

18 32 Coccidia&Toxoplasmosis-2 

19 33 Blood flagellates-1 (Leishmania) 

20 34 Blood flagellates-2(Leishmania) 

21 35 Blood flagellates-3(Trypanosoma). 

22 36 Blood flagellates-4 (Trypanosoma). 

23 37 Malaria-1 

24 38 Malaria-2 

25 39 Entomology-1(Arthropod groups) 

26 40 Entomology-2(Insecta-mosquitoes) 

27 41 Entomology-3(Insecta- sand flies) 

28 42 Entomology-4(Insecta- flies) 

29 43 Entomology-5(Insecta- tick& mites) 

30 44 Entomology-6(Myasis) 
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 ستاذاسم األ اسم البحث ت

1 Molecular studies on in vitro hybridization on 
microorganisms in relation with common 
diseases. 

 أ.د.عامر رشيد النجار

2 Amplification of probes by PCR in the diagnosis of 
infectious diseases. 

= 

 Genetic markers of Psudomonas aeruginosa 
associated with UTI. 

= 

 Microbial allergens associated with asthma. = 

3 Apoptotic activities in patients with autoimmune 
diseases. 

 أ.م.د.عبد العظيم ياسين عبود

4 Assessment of apoptotic activities in 
 achromegaly patients . 

= 

5 Biochemical and immunological markers in 
coeliac diseases .  

= 

1 Correlation of viral infections with cancer. logical 
and Molecular study . 

= 

9 immunomodulatory properties of botanicals 
against autoimmune diseases and cancer. 

= 

9 Immunological and biochemical study on patients 
with Osteoporosis. 

 أ.م.د.ميسون علي سليم

7 Study of different immunological markers and 
Interleukins in patients suffering from 
achromegaly. 

= 

10 Genetic study on Lesteria monocyogenes isolated 
in Iraq. 

 أ.م.,عروبة خالد عباس

11 Detection and characterization of 
microorganisms in pregnant women after and 
before abortion by advanced methods. 

= 

12 Serum hydatid antigen test for diagnosis of 
hydatid disease . 

 أ.م.د.أزهار هاتف عليوي

13 Immunological study on patients with chronic 
lymphoid leukemia (CLL). 
  

 م.د.زينب فاضل عاشور

 بحوث مقترحة من وزارة الصحة. ت، المقويات(سوء استخدام االدوية )المضادات الحياتية، المسكنا 14

فري Bالتحري عرن االجسرام المضرادة بفرايروس التهراب الكبرد نمرط  15

  .HBS Agمصول متبرعي الدم السالب لفحص 

= 

11 Epidemiological study for some communicable 
diseases in Iraq. 

= 

19 Increase the incidence rate of Hepatitis C viruses. = 

19 Pollution of water supply and management of 
sewage water.  

= 

17 Study the Misuse of antibiotics in the hospitals. = 
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20 Evaluation study of acquired hospital infection . = 

 دراسة وبائية لمعرفة نسبة حدوث حاالت التهاب الكبد الفايروسري 21
 الحاد.

= 

 Normalالحاجة الى ارقام عراقية نسبة الى المعدالت الطبيعية ) 22
values. لالمراض المختلفة ) 

= 

 البنى االساسية:

يحتل فرع االحيراء المجهريرة الطرابق الثالرث مرن مبنرى العلروم االساسرية فري الكليرة، حيرث يحتروي علرى قاعرة دراسرية 

( طالرب ، مرع عردد مرن 30طالب ، ومختبر رئيسري للدراسرات االوليرة يتسرع ل)( 20لتدريس الدراسات العليا تتسع ل )

المختبرات الفرعية كمختبرر الفايروسرات ومختبرر المناعرة ومختبرر الجرراثيم المتقردم ومختبرر الفطريرات الرذي يقرع فري 

الحديثرة التري تروفر الطابق االول من مبنى العلوم االساسية ، وقد تم مؤخرا تجهيز هرذه المختبررات بعردد مرن االجهرزة 

والعرداد  ELISAمجال البحث العلمي المتقدم في اختصاصات الفرع المختلفة . حيث ان مختبر المناعة مجهز بجهراز الرـ

 Laminarو  Immunoflourescence microscopeوالمجهررر الرروامض   Spectrophotometerالضرروئي 

flow  كمرا ترم تجهيرز مختبرر الجرراثيم المتقردم برـ ،CO2 incubator والرـdeep freeze up to - 40ºC. Cool 

centrifuge والـ 

اما مختبر الطفيليات التابع للفرع فقد خصص لره بنراء منعرزل فري الجهرة اليمنرى لمكتبرة الكليرة ، وهرو مجهرز باالثراث  

ساسية ،اضرافة الرى واالجهزة ،ويعنى بتقديم المادة العلمية لمادة علم الطفيليات. المختبر مجهز باالجهزة المختبرية اال

 رض المستخدمة في التعليم الطبي .واجهزة الع Laminar flowجهاز الـ 

 الدراسات العليا:

 1774-1773للماجسررتير و  1791-1795تأسسررت الدراسررات العليررا فرري فرررع االحيرراء المجهريررة فرري العررام الدراسرري  

( بدرجررة الرردكتوراه فرري اختصاصررات االحيرراء المجهريررة 29( بدرجررة الماجسررتير و )92للرردكتوراه .وتخرررج لحررد االن )

 م الطفيليات، وعلم المناعة.ت، علالمختلفة وهي: علم البكتريات ،علم الفايروسات، علم الفطريا

 االهداف :

تهدف الدراسات العليرا فري فررع االحيراء المجهريرة العرداد اعضراء الهيئرة التدريسرية والبراحثين الرذين يتطلربهم قطراع  

الت االحيرراء التعلرريم العررالي والبحررث العلمرري ووزارة الصررحة والرردوائر فرري االختصاصررات المهنيررة والتطبيقيررة فرري مجررا

باالضافة الى استيفاء المتقدم للشروط العامة للتقديم للدراسات العليا ،يجب ان تتوفر فري المتقردم  ختلفة ،المجهرية الم

 ع .الشروط الخاصة بالفر

 لعليا في فرع االحياء المجهرية :المنهاج الدراسي للدراسات ا 

 الماجستير : -1
الختصاصات المكملة في الفصلين يعتمد برنامج الماجستير على دراسة مقررات في االحياء المجهرية وا

وحدة دراسية تشمل علوم الفايروسات والبكتريات والطفيليات  24االولين من السنة االولى وبواقع 

والمناعة وعلم الفطريات وعلم االمراض والكيمياء الحياتية والبايولوجي الجزيئي واالحصاء وعلم 
 الحاسوب، اضافة الى السمنارات والندوات العلمية .

يقوم الطالب خالل السنة الثانية من دراسته باجراء بحث تقره لجنة الدراسات العليا في الفرع ويصادق عليه 
مجلس الكلية ،ويقدم البحث بشكل رسالة تعرض على لجنة تشكل لمناقشته ويكون وزن الرسالة بما يعادل 

 وحدة دراسية . 31 دة الماجستيرهاوحدة دراسية. وبذلك يكون عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لنيل ش 12

 الدكتوراه : -2
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يعتمد برنامج الدكتوراه على دراسة مواضيع متقدمة في اختصاصات االحياء المجهرية خالل السنة 
الدراسية االولى ،وتشمل علوم الفايروسات والبكتريات والطفيليات والمناعة وسيمنارات وندوات علمية. 

حدة دراسية، وبعد اجتياز الطالب السنة االولى بنجاح يحدد موعد خالل فترة و 21ويكون وزن السنة االولى 

تسعين يوما الجراء امتحان شامل تجريه لجنة خاصة مشكلة من كل اختصاص من اختصاصات الفرع 
،تشكل باقتراح من اللجنة العلمية في الفروع وبمصادقة مجلس الكلية. تمنح فرصة ثانية واخيرة الداء 

 لشامل لمن يفشل في المحاولة االولى.االمتحان ا
تخصص السنة الثانية والثالثة الجراء بحث اصيل تقره لجنة الدراسات العليا ويصادق عليه مجلس الكلية  

ويقدم بشكل اطروحة تخضع لمناقشة علمية وعلى الطالب عرض االطروحة والدفاع عنها امام لجنة 
 المناقشة.

 10راسة الدكتوراه وحدة دراسية وبذلك يكون عدد الوحدات المطلوبة لد 34يكون وزن االطروحة بما يعادل 

 وحدة دراسية .
 التدريسيون المشاركون في تدريس الدراسات العليا من حملة شهادة الدكتوراه :

 /  بكتريات .    أ.د.عامر رشيد النجار       -1
 /  مناعة .    أ.م.د.عبد العظيم ياسين عبود -2
 /  بكتريات .    أ.م.د.عروبة خالد عباس          -3
 /  طفيليات .      أ.م.د.أزهار هاتف عليوي       -4
 /  فايروسات      م.د. اروى هادي الحمداني      -5
 /  طفيليات .      م.د. حذام ابراهيم خليل          -1
 مناعة. /       م.رفيف صبيح جمال            -9
 مناعة.  /          م.د.زينب فاضل عاشور     -9

ويستعين الفرع عند الحاجة بتدريسيين من حملة شرهادة الردكتوراه وبمراترب علميرة متقدمرة مرن الجامعرات العراقيرة   

 االخرى ووزارة الصحة لتغطية بعض المقررات الدراسية وللمشاركة في االشراف على الرسائل واالطاريح .

 جتمع :نشاطات فرع االحياء المحهرية في خدمة الم

 يقوم الفرع من خالل نشاطات منتسبيه بتقديم الخدمات العلمية والمهنية في المجاالت التالية :   

 العيادات الطبية الخاصة . -1
 المختبرات التشخيصية في مجاالت االحياء المجهرية . -2
 عضوية اللجان العلمية . -3
 لعلمية والتعضيد.تقويم البحوث الغراض النشر في المجالت العلمية وكذلك الترقيات ا -4
 القاء المحاضرات والبحوث في الندوات والمؤتمرات العلمية . -5
 التنسيب في المختبرات التشخيصية في المستشفيات . -1
اعطاء المشورة العلمية في مجال االختصاص من خالل اللجان االستشارية واالشراف العلمري المشرترك مرع  -9

 الجامعات والوزارات االخرى.
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 نبذة عن فرع األمراض:

وهو أحد فروع العلوم  األساسية في كلية الطب / الجامعة  1799تأسس فرع األمراض والطب العدلي عام 

المستنصرية  ضمن بناية الكلية القديمة قرب جسر ديالى وتولى رئاسة الفرع عند  التأسيس د. علي أبوالخيل 

دراسية الخاصة بدراسة علم األمراض ويضم  منهاج الفرع المفردات ال 1793واستمر في رئاسة الفرع حتى نهاية 

لطلبة المرحلة الثالثة ومادة الطب العدلي لطلبة المرحلة الرابعة وبعد انتقال الكلية الى مكانها الجديد )الحالي( قرب 
 مستشفى اليرموك  التعليمي تم استحداث الدراسات العليا في الفرع )الماجستير في علم األمراض بكافة فروعه(. 

 رؤساء الفرع:

 (1793-1799. األستاذ الدكتور علي ابو الخيل  )1

 (1773-1794) . األستاذ الدكتور نزار الناصري2

 (2003-1774. األستاذ الدكتورة ميادة النعيمي )3

اعداد موارد بشرية مؤهلة وقادرة على التعرف على مختلف أنواع األمراض وطريقة تشخيصها مختبريا  وقادرة على  : الرؤيا

 التعامل مع الحاالت الطبية العدلية المختلفة طبقا  للمعايير العالمية التي تلبي احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.

عداد طلبة مزودين بالمؤهالت األكاديمية والتطبيقية لممارسة المهنة وتنمية القدرات تهيئة المناخ العلمي المناسب ال :الرسالة

 العلمية والمهارات المهنية للكوادر لغرض تقديم خدمات بحثية واستشارية .

 األهداف: 

 األهداف الخاصة بدراسة علم األمراض )المرحلة الثالثة(:

 ة لعلم االمراض بطريقة صحيحة.استيعاب المعاني التمهيدية والمصطلحات التطبيقي 
 .الربط بين آلية حصول مختلف األمراض والصورة السريرية الخاصة بكل منها 
  مراجعة مفصلة ألهم األمراض ، أسبابها ونشوءها المرضي ، تأثيراتها الموضعية والبعيدة وكذلك أهم نتائجها

 ومضاعفاتها.
 ت التوضيحية لمختلف األمراض )طرق التشخيص ، يقدم معرفة فوائد وتطبيقات الفحوصات المختبرية والتقنيا

 األمراض واستجابته للعالج(

 األهداف الخاصة بدراسة مادة الطب العدلي )المرحلة الرابعة(: 

 .دراسة الحاالت الطبية العدلية المختلفة متضمنة أنواع االصابات والجروح وحاالت التسمم وحاالت الموت المفاجئ 
  على المالحظة والتحليل والتشخيص اعتمادا  على التغيرات في جسم االنسان الناتجة عن مختلف اكساب الطلبة القدرة

 االصابات كما يلم الطالب بكيفية التعرف على شخصية المتوفى والتوصل الى مسببات االصابة والوفاة.
 ا الجنائية ومختلف االصابات تهدف الخطة السنوية لتدريس هذه المادة الى تعريف الطالب على البعد القانوني للقضاي

 العنيفة وحاالت التسمم.

 :الهيكل االداري لفرع األمراض والطب العدلي

تدريسي )أطباء اختصاص( يزاولون مهمة  19: يتألف الكادر التدريسي في فرع األمراض والطب العدلي من  الكادر التدريسي.1

رع )علم األمراض لطلبة المرحلة الثالثة ، الطب العدلي لطلبة المرحلة التدريس النظري والعملي للمواد الدراسية المعطاة في الف
  الرابعة ومادتي أساسيات الطب والمصطلحات الطبية لطلبة المرحلة األولى(.

 

 
 

 (2012 -2004ستاذ المساعد  الدكتور حسين محمود غازي ). األ4

 (2013. األستاذ المساعد الدكتور عالء الدين مظفر زبير )5

 الى اآلن( -2014. األستاذ المساعد الدكتور باسم شهاب احمد )1
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 وفيما يلي جدول بأسماء أعضاء الهيئة التدريسية في الفرع واللقب العلمي والتحصيل الدراسي لكل منهم:

التحصيل  اللقب العلمي التدريسياسم   التسلسل
 الدراسي

 االختصاص

 نسيج مرضي بورد  عراقي ستاذ مساعد/ رئيس الفرع أ باسم شهاب احمد  د.أ.م. 1

 طب عدلي ماجستير  أستاذ مساعد  د. حسين محمود غازيأ.م. 2

 أمراض الدم بورد عراقي أستاذ مساعد  د. عالء الدين مظفر زبير أ.م. 3

 نسج مرضي بورد عراقي مدرس / مقرر الفرع د. أسراء مهدي رسن م. 4

 أمراض الدم بورد عراقي أستاذ مساعد د. عبير انور احمد  أ.م. 5

 نسيج مرضي بورد عراقي مدرس د. اكرام عبد اللطيف حسين م. 1

 نسيج مرضي بورد عراقي مدرس د. أيسر حميد لطيف م. 9

 أمراض الدم بورد عراقي  مدرس د. ميسم مؤيد عبد المهديم. 9

 نسيج مرضي دكتوراه  مدرس د. ميثاق معين نجم 7

 طب عدلي ماجستير  مدرس مساعد  د. أمين محمد كاظمم.م. 10

 تقنيات طبية  ماجستير  مدرس مساعد  د.سهيلة سليم كريمم.م. 11

 نسيج مرضي  ماجستير  مدرس مساعد  د. حسين عبادي حسينم.م. 12

 نسيج مرضي ماجستير  مدرس مساعد  د. مهند مهدي عبد عليم.م. 13

 وراثة طبية ماجستير مدرس مساعد  د. أسراء محمد صالحم.م. 14

 سموم طبية  ماجستير  مدرس مساعد  د. حسين هادي خيريم.م. 15

 نسيج مرضي بورد عراقي مدرس د. هبة احمد غيدان م. 11

 طب عدلي ماجستير مساعدمدرس  د. محمد عبد المحسن جبرم.م. 19

 

  لفرع األمراض والطب العدلي: وكما هو موضح في الجدول التاليالمالك الفني واالداري .2

 التحصيل الدراسي االسم التسالسل

 بكالوريوس طب وجراحة عامة د. ميس ابراهيم هادي 1
 )طالبة دراسات/ بورد عربي(

عامة  بكالوريوس طب وجراحة  د. هاجر سعد سليمان 2
 )طالبة دراسات/ بورد عربي(

 بكالوريوس طب وجراحة عامة  د. ايمان سعود خليفة 3
 )طالبة دراسات/ بورد عربي(

 بكالوريوس طب وجراحة عامة  د. رغد حنون زامل 4
 ) طبيب أقدم (

 بكالوريوس طب وجراحة عامة د. تيماء مؤيد احمد 5
 ) طبيب أقدم (

بكالوريوس طب وجراحة عامة          د. ضرغام صادق مرزة  1
 ) طبيب أقدم ( 

 بكالوريوس  جودت قاسم مصطفى 9

 بكالوريوس / سكرتيرة وأمينة مخزن ليلى موسى ناهي 9

 بكالوريوس/ سكرتيرة زينب جمعة نعمة 7
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 المنهاج  الدراسي لفرع األمراض والطب العدلي:

يتم تدريسها في فرع األمراض والطب العدلي وفق النظام السنوي )المتكون من الفصل يكون المنهاج  الدراسي للمواد التي 
 الدراسي األول ، نصف السنة ، والفصل الدراسي الثاني ومن ثم االمتحانات النهائية( ووفق الجدول التالي.

 . مفردات منهاج  مادة األمراض / السنة الدراسية الثالثة / .1

 عدد الساعات العملي الساعات النظريعدد  المفردات  التسلسل
1 Cell injury, Adaptation & cell 

death 

1 3 

2 inflammation 5  3 

3 Pathological basis of infection 5 3 

4 Disorders of circulation 5 3 

5 Principles of genetic diseases 5 3 

1 Pathology of neoplasia 9 1 

9 Pathological basis of immunity 5  3 

9 Introduction of cytology 5 3 

7 Principles of advanced 

pathology 

3 3 

10 Pathology of nutritional 

diseases 

4 3 

11 Pathology of environmental 

diseases 

4  3 

12 Diseases of red blood cells 5  3  

13 Diseases of White blood cells 5  3 

14 Diseases of coagulation & 

blood transfusion 

3 3 

15 Diseases of vascular system 4 3 

11 Diseases of heart 5 3 

19 Diseases of respiratory system 1 3 

19 Diseases of GIT 1 3 

17 Diseases of liver, gallbladder 

& pancreas 

4 3 

20 Diseases of renal system 5 3 

21 Diseases of female genital 

system & breast 

1 3 

22 Diseases of male genital 

system 

3 3 

23 Diseases of endocrine system 

& CNS 

5 3 

24 Diseases of skin 3 3 

25 Diseases of bone &locomotor 

system 

4 3 
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عدد الساعات  عدد الساعات النظري المفردات التسلسل
 العملي

 3 3 المقدمة وأنظمة الطب العدلي 1

 4 1 عالمات الموت 2

 4 4 الجروح 3

 2 2 حوادث الطرق 4

 4 4 الجروح النارية 5

 2 2 اصابات المناطق الجسمية والرأس 1

 5 5 الطبيعية و االصطناعيةالعوارض  9

 4 4 الموت المفاجئ 9

 5 5 االختناق 7

 1 1 موت التخدير 10

 9 9 االستعراف 11

 5 5 القضايا الجنسية 12

 1 1 وفيات المتعلقة بالحمل 13

 10 10 السموم 14

 الساعات النظريعدد  الموضوع التسلسل
 1 مهنة الطب ،خصال الطبيب ، الطبيب الجيد وصفاته 1

الطبيب و االنسانية ، الطبيب واالعالن ، الطبيب وأجور  2
 الفحص

2 

السلوكية الطبية عالقة الطبيب بمرضاه ،عالقة الصيدلي  3
بالمرضى ، عالقة األطباء بزمالئهم ، الطبيب الممارس العام 

الميثاق الطبي بين الطبيب الممارس واالختصاصي ، 
واالختصاصي ، عالقة الطبيب بعادات وتقاليد المجتمع ، 

 التعليم الطبي

3 

المسؤولية في التشخيص ، المسوؤلية في العالج ، مسؤولية  4
الطبيب حيال مايسمى بموت الرحمة ، مواصلة االطالع على 

الكتابية ما يستجد في حقل عمله ، المسؤولية في األخطاء 
والوصفات ، المسؤولية في وقائع االضراب عن الطعام ، 

 المسؤولية والتجارب على المرضى

3 

 
 
 
 

العقم  والتلقيح االصطناعي ، تشخيص الموت المبكر وزرع  5
 األعضاء

1 

القوانين و الطبيب ، قانون نقابة األطباء ، قانون تسجيل  1
قانون نقل الجنائز ، الوفيات والوالدات ، قانون العقوبات ، 
 قانون األحداث

2 

الشهادة في القضاء ، المسؤولية الطبية ، طبيعة المسؤولية  9
 الطبية

1 

السر الطبي ، مبررات افشاء السر الطبي ، عقوبة افشاء  9
 السر ، قسم أبوقراط ، مراجعة وتقييم 

2 

 

 

 ولىالدراسية األ. مفردات منهاج أساسيات الطب / السنة 3

 

 العدلي  / السنة الدراسية الرابعة / .مفردات منهاج  مادة الطب . 2
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 . مختصر مفردات المناهج  الدراسية في فرع األمراض والطب العدلي:5

 
 التسلسل

 عدد الساعات النظري الموضوع

1 Introduction, word, parts, combining parts, To form 

words, Pronunciation 

1 

2 How body terminology is organized, Levels of 

Organization. 

Skin anatomy 

Musculoskeletal system 

2 

3 Hematology 1 

4 Immunity system 

Cardiovascular system 

2 

5 Respiratory system. 

Gastrointestinal system. 

Assessment 

2 

6 Urinary system. 

Male reproductive system. 
2 

7 Female reproductive system. 1 

8 Pregnancy, Birth & Postpartum. 

Endocrine system. 

1 

9 Nervous system 2 

10 Special senses. 

Assessment 

1 

المادة  التسلسل
 العلمية

عدد  مختصر أهداف المادة العلمية
الساعات 
النظرية في 
 األسبوع

عدد الساعات 
العملية في 
 األسبوع

المجموع 
الكلي 

للساعات في 
 األسبوع

المجموع الكلي لعدد 
 الساعات في السنة

 عدد الوحدات

 األمراض 1
)المرحلة 
 الثالثة(

 مبادئ علم االمراض 
  آلية حصول األمراض

والصورة  السريرية 
 لكل منها

  معرفة مفصلة ألهم
األمراض و أسبابها 

 ونشؤها
  التطبيقات

والفحوصات 
المختبرية في 

 تشخيص األمراض
 

ساعة نظري/  120 ساعات9 ساعات3 ساعات 4 

 السنة
ساعة عملي /  70

 السنة
 

ساعة نظري 210

 وعملي/ السنة

وحدات 9

 نظري
 

 وحدات عملي3

 
 

وحدة  11

المجموع الكلي 
 للوحدات

الطب  2
 العدلي 

)المرحلة 
 الرابعة(

 مبادئ الطب العدلي 
  دراسة الحاالت الطبية

العدلية )االصابات 
والجروح 

 والتسمم....(
  البعد  القضائي

والجنائي للقضايا 

 ساعةنظري/السنة10 ساعة4 ساعة2 ساعة2

 
ساعة 10

 عملي/السنة

 وحدات3

 
 وحدات3

 
 

 وحدات1

 المرحلة األولىالمصطلحات الطبية / -4

48 



  

 البحث العلمي:

يقوم التدريسيين في الفرع باجراء البحوث العلمية في اختصاصات األمراض )نسيج  مرضي وأمراض الدم( والطب 
 اآلن(.العدلي. حيث بلغ عدد البحوث المنجزة في الفرع سبعة وثالثون بحثا  )منذ تأسيس الفرع والى 

كما يقومون التدريسيين بتقييم البحوث العلمية للعديد من المجالت على صعيد الكلية والعراق والمشاركة في الورش 
 العلمية المتعلقة بالبحث العلمي.

 وكما توجد لدى الفرع خطة سنوية للتدريسيين عن البحوث المستقبلية ووفقا لمجاالت التخصص الموجودة في الفرع.

 جدول يوضح بعض االهتمامات البحثية )االهتمامات الحالية والمستقبلية للبحوث في الفرع(:وفيما يلي 

 مجاالت االهتمام البحثي  التسلسل

 (Immunohistochemistryبحوث الصبغات المناعية الكيمياوية ) 1

 (Electronic Microscopeبحوث المجهر األلكتروني )           2

 (Polymerase Chain Reaction) تفاعل سلسلة البلمرة 3

 (In Situ Hybridizationبحوث التهجين الموقعي المتألق ) 4

 (Fluorescent Microscopeبحوث المكروسكوب المتألق ) 5

 (Cytogeneticبحوث أمراض الخلية الوراثية )                1

 (Microarray molecular pathology بحوث األمراض الجزئي المتقدم ) 9

 

 يتكون فرع األمراض من األبنية التالية : البنية التحتية لفرع األمراض والطب العدلي:

 . غرفة رئاسة الفرع والسكرتارية.1

 .غرفة التدريسين.2

 . مختبر علم األمراض للدراسات األولية )المرحلة الثالثة(.3

 األولية )المرحلة الرابعة(.. مختبر الطب العدلي للدراسات 4

 ( تقع في الطابق الثالث/ بناية العلوم االساسية في الكلية .5-1هذه األبنية )من  . مخزن خاص بالفرع.5

 . مختبر الدراسات العليا في فرع األمراض مع غرفتين داخلية للتدريسيين.1

 . مختبر البحوث للفرع.9

                         يسيي الطب العدلي.                                                   . غرفة كبيرة مع غرفتين صغيرة لتدر9

 ( تقع في الطابق األول/ بناية العلوم االساسية في الكلية .9-1هذه األبنية )من 

 العدلية

أساسيات  3
 الطب

)المرحلة 
 األولى(

  مبادئ األخالقيات
 الطبية 

 

 وحدة واحدة ساعة15 ساعة1 --------- ساعة 1

مصطلحات  4
طبية 

)المرحلة 
 األولى(

  أهم المصطلحات
 الطبية المستخدمة.

  استخدام التعود على
 المصطلحات الطبية

 وحدتان ساعة30 ساعة1  ساعة1
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 خدمة المجتمع:

 المراكز التالية: يقدم أعضاء الهيئة التدريسية خدمات المجتمع من خالل عملهم كأطباء اختصاص  في

 . شعبة النسيج  المرضي / المختبرات التعليمية/ مستشفى اليرموك التعليمي.1

 . شعبة أمراض الدم/ المختبرات التعليمية/ مستشفى اليرموك التعليمي.2

 . المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية/ الجامعة المستنصرية.3

 .. معهد الطب العدلي/ وزارة الصحة4

 الدراسات العليا:

 تتوفر ضمن الخطة السنوية للدراسات العليا في الفرع االختصاصات التالية:

 . دراسة الماجستير في النسيج المرضي.1

  . دراسة الماجستير في أمراض الدم.2

 كما يقوم بعض التدريسيين في الفرع  باالشراف على طلبة البورد العراقي في علم األمراض.
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 المقدمة:
  

 .6799 -6791تأسس فرع طب المجتمع في كلية الطب الجامعة المستنصريه  في العام  

يقوم فرع طب المجتمع بتدريس طلبة الدراسات األولية )الثالث , الرابع, السادس( و الدراسات العليا للماجستير و 

لطب االسره و المجتمع لمبادئ وطرق علم الوبائيات, اإلحصاء الطبي,  والعربي الدكتوراه  وطلبه المجلس العراقي

نتقالية وغير االنتقالية , برامج الرعاية الصحية األولية في العراق أساسيات الوبائيات, السيطرة على األمراض اال

 ,التغذية و علم االجتماع الطبي.

هذا باإلضافة إلى النشاطات البحثية ذات العالقة في الكلية وفي المجتمع والتي توفر فرصة مثالية للباحثين للتطبيق 

حصاء الطبي تساعد في إجراء البحوث التي تهم الصحة والبيئة العملي لالسس  والمبادى  النظرية لعلم الوبائيات  واال

 والمجتمع وبالتالي إمكانية االستفادة من النتائج البحثية في النهوض بالواقع الصحي وإيجاد الحلول الالزمة لمشاكله.

 -رسالة فرع طب المجتمع:

لترسيخ مفاهيم ومبادئ وممارسات طب إن محتوى رسالة فرع طب المجتمع هو تبنّي إستراتيجية العمل المتواصل 

المجتمع فلسفةً وتطبيقاً على الصعيدين األكاديمي والعملي، ويقوم الفرع بكل نشاط يسهم في تعزيز وحماية الصحة 

على المستويين المجتمعي والفردي وفي التعليم الطبي والبحث العلمي وتقديم المشورة. كذلك يسعى الفرع إلى نشر 

اعي المنظم الشامل لحل المعضالت ومعالجة الخلل باتجاه بناء منظومات العمل. ويتبنى فرع طب ثقافة العمل الجم

المجتمع نموذجاً للمؤسسة الصحية في العراق في المستقبل المنظور تتمحور على الرعاية الصحية األولية وطب 

  األسرة ضمن منظومة صحية متكاملة عادلة.

 األهداف

 هداف التالية:إن الفرع يعمل لتحقيق األ

المساهمة بصورة فعالة في تخريج أطباء قادرين على تلبية حاجات المجتمع في تعزيز وحمايةالصحة وإعادة   -6

 تأهيل المعاقين.

 .تنمية القدرات البحثية على مستوى الفرع وكلية الطب والنظام الصحي     -2

 ه والمساهمة حل مشاكل الصحة العامة المهمة.اجراء واإلشراف على العمل البحثي الداعم للهدفين أعال    -3

تقديم المشورة الصحية والبحثية للجهات الحكومية المحلية والوطنية والمنظمات غير الحكومية ضمن إطار   -4

 الصحة العامة وتماشياً مع رسالة ورؤية الفرع والتوجه العام للسلطات الصحية الوطنية.

 تراتيجية نموذج طب األسرة في العراق.دعم ومتابعة وتقييم تطبيق إس    -5

دعم عملية توفير تعليم طبي متقدم ورعاية صحية عالية المستوى مع التركيز على الكفاية والفعالية والكفاءة   -1

 والتميز العلمي والتقني كمكونات مهمة للنوعية الجيدة.

المناهج تماشيا مع  رؤية فرع طب  اما بخصوص المناهج الدراسبة فان الفرع يعمل بصورة مستمرة على تطوير

المجتمع كالعب محوري في تطوير إستراتيجية التعليم الطبي والخدمات الصحية ورائداً في مجال البحث العلمي في 

عموم العراق.ويحظى الفرع بدعم كبير من قبل عمادة الكلية وخاصة فيما يتعلق بتدريب طلبة الصف السادس على 

 . و تعتبر كليتنا الرائدة في هدا المجال  وليةبرامج الرعاية الصحية اال

يتمتع الفرع بكادر تدريسي عالي جدا من ناحية الكفاءة والمؤهالت فجميع اعضاء الهيئة التدريسية من حملة اعلى 

شهادة في حقل االختصاص )دكتوراة, بورد( وستة منهم حاصلين على لقب االستاذية,اثنان استاذ مساعد واثنان لقب 

 . وال يوجد نقص في الكادر التدريسي حاليا.مدرس 

وإنطالقاً من تنامي الشعور بأهمية تحقيق الجودة العالية في التعليم العالي والخدمات الصحية في العراق وفق المعايير  

الدولية واسترشاداً برسالة وأهداف كلية الطب وفرع طب المجتمع ومن أجل دعم مؤسسة صحية تقوم على فلسفة 

الرعاية الصحية األولية وطب األسرة كخيار إستراتيجي في العراق، يرمي فرع طب المجتمع إلى تلبية الحاجة لكفاءات 

 مدّربة ومعّدة في اختصاصات طب المجتمع وطب األسرة. ولتحقيق ذلك يسعى إلى:

ي والدبلوم المهني العالي استحداث دراسات عليا في هذا التخصص من خالل العمل على فتح دراسة الدبلوم العال  -6

 في اختصاص طب األسرة.

كما أن الفرع يسعى لتعزيز قدرات كوادره تماشياً مع تنامي الدور المتوقع منه على المستويين المحلي والوطني   -2

ونتطلع إلى رؤية فرع طب المجتمع كالعب محوري في تطوير إستراتيجية التعليم الطبي والخدمات الصحية 

  مجال البحث العلمي في عموم العراق.ورائداً في 
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 اعضاء الهيئة التدريسيه-4

 وبائيات واحصاء طبي. –دكتوراه طب مجتمع  –رئيس الفرع  - أ.د مازن غازي جاسم الربيعي    -6

 تغذية وصحة االم والطفل .  –بورد طب مجتمع  –أ.د نجالء فوزي جميل حسن     -2

امراض جلدية  –وبائيات  –لراوي .ماجستير طب المجتمع /بورد االمراض الجلديه  أ.د جمال رشيد عبود ا     -3

 والمنقولة جنسيا . 

 رعاية صحية اولية. –لمياء ضياء الدين بهاء الدين.دكتوراه طب مجتمع أ.د     -4

 وبائيات .  –ا.د رياض خضير لفتة الجبوري . بورد طب مجتمع      -5

 دكتوراه طب مهني .  –أ.د محمد جواد كاظم الهاشمي      -1

 ادارة صحية وعلم االجتماع .  –أ.م.د جمال محمود جميل الخضيري . دكتوراه طب مجتمع      -9

 احصاء طبي وحاسبات .  –ا.م.د وليد عارف توفيق العاني .دكتوراه طب مجتمع      -8

 -ة م.د عالء علي صالح النعيمي .بورد طب اسر     -7

 م.د مياسة عبد االله صادق الكويتي .بورد طب اسرة .  .61

 

 اسماء اللجان المشكلة في الفرع

 اللجنة العلمية في الفرع

 لمياء ضياء الدين بهاء الدينأ.د  

 أ.د نجالء فوزي جميل حسن  

 أ.د مازن غازي جاسم الربيعي 

 ا.د رياض خضير لفتة الجبوري  

 لجنة اخالقيات البحث العلمي 

 الدين بهاء الدينلمياء ضياء أ.د  

 أ.د نجالء فوزي جميل حسن 

 ا.د رياض خضير لفتة الجبوري  

 أ.م.د جمال محمود جميل الخضيري  

 

 االداريين في الفرعوالفنيين 

 الفنيين           

 هدى محمد جميل 

  

 

 المشاركة في لجان الكلية

 

 لجنة تطوير المناهج .6

 لجنة االعتمادية وضمان الجودة .2

 لجنة التعضيد والتاليف الترجمة والنشر .3

 الترقيات العلميةلجنة  .4

 اللجنة االمتحانية .5

 لجنة االرشاد التربوي .1

 لجنة تطوير الكوادر االدارية .9

 لجنة النادي الطالبي .8

 لجنة االشراف على االقسام الداخلية .7

 

 

 

 

 لجنة االرشاد التربوي

 أ.د نجالء فوزي جميل حسن 

 أ.م.د جمال محمود جميل الخضيري 

 م.د مياسة عبد االله صادق الكويتي  

 لجنة االعتمادية وضمان الجودة 

 الدين لمياء ضياء الدين بهاءأ.د  

 أ.د نجالء فوزي جميل حسن 

 م.د مياسة عبد االله صادق الكويتي  
 

 االداريين

 ابتهال عبد اللطيف 

 نجاح قاسم 
 

 الوزارات االخرىالمشاركة في لجان الجامعة ولجان مع 

 

 لجنة التعضيد المركزية.1

لجنة  مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية / وزارة .2

 الصحة

 اللجنة االستشارية لطب المجتمع / وزارة الصحة.3

لجنة  المسائلة االمينة لوفيات االمهات / وزارة .4

 الصحة

لجنة هيئة التنسيق الوطنية لمكافحة التدرن / وزارة .5

 الصحة

المركزية للبحوث والدراسات العلمية / وزارة اللجنة .6

 مركز البحوث -الصحة 

 اللجنة المركزية لالعتمادية / وزارة الصحة.7
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 البرامج والتخصصات والمواد الدراسية -5

 

 علياالدراسات على الشراف الا -

 االكاديمية ماجستير ودكتوراهاالشراف على طلبة الدراسات العليا  -أ

 االشراف على طلبة الهيئة العراقية لالختصاصات الطبية / المجلس العلمي لطب االسرة والمجتمع -ب

 بي لالختصاصات الطبية / طب مجتمعاالشراف على طلبة المجلس العر -ج

 الطلبةاعداد 

 عدد طلبة الدراسات االولية 

 656الصف الثالث:  

 637الصف الرابع:  

 عدد طلبة الدراسات العليا 

 6ماجستير: 

 )مؤجلة(6دكتوراه : 

 اخرى:

 66المجلس العلمي لطب االسرة والمجتمع:  

 عدد طلبة الدراسات العليا الذين تخرجوا منذ تاسيس الفرع لحد االن:

 (61)  2162- 6787عدد طلبة الدراسات العليا )دكتوراه( من عام 

 (11)  2162- 6787الدراسات العليا )ماجستير( من عام عدد طلبة 

 (31)  2162- 6787عدد طلبة الدراسات العليا )دبلوم عالي( من عام 

 نشاطات خدمة المجتمع:
المشاركة مع عدد من الوزارات في التخطيط والتنفيذ وتحليل النتائج شملت عدد من المسوحات الميدانية في 

ة االنجابية وصحة الحوامل التحليل المعمق لالوضاع الصحية واالجتماعية مجاالت وفيات االمهات والصح

 للمراة العراقية وتنظيم االسرة والعنف ضد النساء

وشملت النشاطات وزارة التخطيط ووزارة الصحة ووزارة شوؤن المراة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات 

 الدولية

 السنه الدراسيه الرابعه
 

  
theory practical 

  
units 

    Community medicine  90 60     8 

 

Objectives of community medicine topics 

1. MATERNAL AND CHILD CARE; Reproductive health; 

 Learning objectives: 

Define reproductive health and its elements 

2.Maternal Health Services; Learning Objectives 

1-Identify the health services available for mothers 

2-Describe the objectives of FP, ANC, Delivery, PNC 

3-Understand the role of FP, ANC, Delivery, PNC in preventing MMR, IMR, and 

CMR 

4-Explain the effective methods of delivering maternal health services 

 182الصف السادس:
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5-Identify the problems related to delivery of maternal health service delivery 

6-Identify the problems related to utilization of maternal health service delivery 

3.PHC 

Define PHC  , Alma-Ata declaration; Elements of primary health care, Levels of Care,  

Outline the Basic Requirements for  PHC; Principles of primary health care 

-to know Level of activities; Strategies to PHC,  

4-to identify The limitations of medical care; Obstacles to PHC ;PRIMARY CARE IN THE 

HEALTH CARE SYSTEM 

 

To understand-Common short-comings of Health care delivery; Developing and 

maintaining a functioning referral system 

4.Maternal Health Problems; Learning objectives: 

1-Understand the magnitude of maternal health problems 

2-Describe the factors that affect the health of mothers 

3-Describe maternal mortality 

4-Describe maternal morbidity   

5-Outline the major causes of maternal mortality  

6-Understand effects of maternal health on children, family and community. 

7- Outline the major indicators use to assess the effectiveness of maternal and child 

health care services  

 

 

5. Dr-Patient Communication & Relationship; Objectives: 

1. To reveal basic communication skills 

2. To explain the functional versus dysfunctional Dr-Patient communication 

3. To highlight features of Dr-Patient relationship including privileged access, and 

uncertainty reduction. 

6. General epidemiology and methodology. 

1. Interpret the distribution of disease in a population in terms of      person, place and 

time. 

2.  Describe the components of a rate, ratio and proportion 
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3. List, define and compute common rates used to measure fertility,      morbidity and 

mortality in community. 

4. Define, absolute risk, relative risk and attributable risk. Interpret their      use in 

epidemiological situations. 

5.  Distinguish between association and causation and list causal      criteria. 

6.  Describe major epidemiological studies (cross-sectional, longitudinal,      case-

control and cohort). 

7. Make a simple design of an epidemiological study to describe the      distribution of 

disease in population. 

8. Make a simple design of an epidemiological study to identify risk      factors for a 

given disease 

9. Analyze and interpret results obtained from relevant epidemiological      studies. 

7.Screening 

 Define sensitivity, specificity and predictive values and compute       these measures 

given the necessary data. 

8. Communicable and non-communicable diseases 

1. Define epidemic, endemic and pandemic and list the steps of investigating and 

managing an epidemic of a communicable disease 

2. Identify the major communicable diseases prevalent in Iraq. 

3.  Demonstrate the main epidemiological features, specific 

preventive       measures and control measures of common communicable 

diseases in Iraq. 

4. Promptly respond to crises associated with threats of 

communicable       diseases spread. 

5. Describe the main epidemiological features, risk factors and preventive 

measures of major non-communicable diseases (CHD, DM, Cancer, Accidents). 

6. Appreciate the role of primary health care approach in dealing with mental 

health 

7. Recognize the principles of planning, management of evaluation of health care 

programs in a given setting. 

9. Occupation and environmental 

1.  Define environmental health and list its main concerns 

2. List major risks associated with environmental exposures 

3. Describe major effects of work on health 

4. Recall major occupational disease   

5. List major groups of carcinogens with special reference to the      situation 

in Iraq. 

6. Appreciate the role of social and cultural factors in health and       disease. 
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 الصف الرابع

Topics Hrs         

       .HR 45   الفصل االول 

Introduction  17  

Introduction: concept of health and disease, definition of epidemiology, 

epidemiological uses and approaches 

2   

Epidemiological data: types, sources and limitations 1   

Epidemiological measurements: rates, proportions and ratios     2   

Descriptive epidemiology: person, place and time 2   

Descriptive epidemiological studies: Cross-sectional, Longitudinal, Case 

control, Cohort, Interventional 
1   

The concept of association, causation, risk 1   

Analytical epidemiological studies 2   

Screening and quality control of screening and diagnostic tests-clinical 

epidemiology 
2   

Designing epidemiological studies 1   

The concept and investigation of epidemic 1   

Epidemiology of Demography 2   

INFECTIONS ACQUIRED THROUGH THE GASTROINTESTINAL 

TRACT 
7   

Diarrhoeal diseases: extent of the problem, causes, risk factors and control 1   

Comparative epidemiology of rotavirus, salmonella, cholera and shigellosis 1   

Amoebiasis  and shigellosis                      1   

Bacterial food poisoning 1   
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Poliomyelitis           1   

Infections hepatitis A 1   

Typhoid and paratyphoid fever   1   

INFECTIONS ACQUIRED THROUGH THE RESPIRATORY SYSTEM 

(AIR BORNE INFECTIONS) 

10   

Acute respiratory infection (ARI): extent, causes, risk factors and strategies of 

control of ARI 
2   

Exanthematous infection: Measles, German measles, chicken 

pox…etc                                                                                       
2   

Mouth and throat infection: Diphtheria, mumps, and tonsillitis             2   

Whooping cough 1   

Tuberculosis 2   

Acute bacterial meningitis 1   

PERCUTANEOUS INFECTION: INFECTIONS ACQUIRED THROUGH TE 

SKIN 

9   

Insect bites: leishmaniasis, rickettsia 1   

Abrasions:  anthrax 1   

Animal bites, rabies 1   

Wounds: tetanus 1   

Injections: hepatitis B, AIDS 1   

Penetration: Schistosomiasis, hookworm 1   

Sexually TRANSMITTED DISEASES 2   

Nosocomial infections and traveler HEALTH 1   

   .HR 45   الفصل الثاني 

Epidemiology of non-communicable disease 11  
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Epidemiology of ischemic heart  diseases 2   

Epidemiology  of diabetes mellitus 2   

Epidemiology  of dyslipidemia  1  

Epidemiology of cancer 2   

Epidemiology of accidents 2   

Epidemiology of mental health and geriatrics 2   

Maternal Health                                                                               8 

Introduction to MCH care 1 

Components of MCH care 2 

Nutrition during pregnancy 1 

Infection during pregnancy 1 

Low birth weight and prematurity 1 

Evaluation of MCH care 1 

Breast feeding 1 

Health care for children                                                                    4 

Under five clinics 1 

Growth monitoring 1 

Immunization 1 

Care for handicapped children 1 

School health services: concept and plans                                      2 

Introduction to Family medicine                                                            2 

Epidemiology of Enviromental health  5 

Definition of health and disease within the context of environment, and 

environmental health 
1   
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Basic activities of environmental health     

Water: sources , quality and related diseases 1   

Air: sources of pollution, health effects and control of air pollution 1   

Toxicology: Common environmental problems 2   

Epidemiology of occupational diseases 5   

Definition of occupational health 1   

Objectives of occupational health services     

Health hazards associated with work 1   

Health hazards to the environment and community which result from industrial 

activities 
1   

Safety measures in occupation 1   

Selected occupational diseases 1   

PHC  5   

Define PHC  , Alma-Ata declaration; Elements of primary health care, Levels 

of Care,  

 

1   

The Basic Requirements for  PHC; Principles of primary health care 

 

1   

Level of activities; Strategies to PHC,  

 

1   

The limitations of medical care; Obstacles to PHC PRIMARY CARE IN THE 

HEALTH CARE SYSTEM 

1   

Common short-comings of Health care delivery; Developing and maintaining a 

functioning referral system 

 

1  
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Health administration  5   

Brief historical view of Iraq health system 1   

Concept of administration 1   

Planning of health care services 1   

Evaluation of health care services 2   

 

OBJECTIVES OF PRACTICAL LEARNING 

1. Interpret the distribution of disease in a population in terms of      person, place and 

time. 

2.  Describe the components of a rate, ratio and proportion 

3. List, define and compute common rates used to measure fertility,   morbidity and 

mortality in community. 

4. Define, absolute risk, relative risk and attributable risk. Interpret their      use in 

epidemiological situations. 

5.  Distinguish between association and causation and list causal      criteria. 

6.  Describe major epidemiological studies (cross-sectional, longitudinal,      case-

control and cohort). 

7. Make a simple design of an epidemiological study to describe the      distribution of 

disease in population. 

8. Make a simple design of an epidemiological study to identify risk      factors for a 

given disease 

9. Analyze and interpret results obtained from relevant epidemiological      studies. 

10. Define sensitivity, specificity and predictive values and compute       these measures 

given the necessary data. 

11. Describe the main epidemiological features, risk factors and       preventive 

measures of major associated with food poisoning 

 

 :االول فصلالمنهاج العملي لل

Topics االسبوع 

Introduction 1
ST

 

Agent –host-Env. 2
ND

 

Agent –host-Env. 3
RD

 

Person-place-time 4
TH

 

Person-place-time 5
TH
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Measurements(Morbidity and mortality) 6
TH

 

Measurements(Morbidity and mortality) 7
TH

 

Measurements of risk(RR.AR) 8
TH

 

Measurements of risk(RR.AR) 9
TH

 

Study design 10
th

 

Study design 11TH 

Screening 12TH 

Screening 13TH 

Food poisoning 14TH 

Food poisoning 15TH 

 

 الثاني فصلالمنهاج العملي لل

  اعداد و مناقشه البحوث الطبيه 

To make students know how to write a scientific paper, collect, analyze, 

interpret the data, write and present data and discussion. 

 طريقة االمتحان و التقويم:

 للماده العمليه  OSPEالفصل االول: امتحانات قصيره اثناء المحاضرات النظريه مع اجراء امتحان ال

 شمل اسئله متنوعهنصف السنه :امتحان نظري ي

الفصل الثاني: امتحانات قصيره اثناء المحاضرات النظريه  و بالنسبه للماده العمليه يتم تقويم البحوث 

   OSPEالعلميه و اجراء امتحان ال 

 للماده العمليه.  OSPEاالمتحان النهائي : امتحان نظري يشمل اسئله متنوعه مع اجراء امتحان ال
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 الثالث لسنه الدراسيه ا

عدد الساعات  المادة

 النظري اسبوعيا

عدد الساعات العملي 

 اسبوعيا

الساعات  عدد 

 الدراسية

 عدد الوحدات

 

 6 طب المجتمع

 الفصل االول  2

اليوجد عملي في 

 الفصل الثاني

 ساعة عملي31

 ساعة نظري 31

 

3 

 

توزيع 

 الدرجات 

نصف  الفصل االول

 السنة

 النهائي الفصل الثاني

 عملي نظري اخرى عملي نظري  اخرى عملي نظري

 5 5 ----- 21 61 ---- ---- 11 ----- 
 

 الفصل االول

Learning objectives: 
 

Introduction to Statistics 

1.  Define Statistics and Biostatistics 

2.  Enumerate the importance and limitations of statistics 

3.  Define and identify the different types of data and understand why we need to 

classifying variables 

4. Identify the different methods for data collection 

SAMPLING METHODS 

Learning objectives: 

1. Define population and sample and understand the different sampling terminologies 

2. Differentiate between probability and Non-Probability sampling 

3. Enumerate advantages and Limitations of the different sampling methods 

     

 

Methods of Data Collection, Organization and Presentation 

Learning Objectives: 

1. Identify the different methods of data organization and presentation 

2.  Understand the criterion for the selection of method to organize and present data 

Summarizing Data (measurements of central tendency and variability) 

Learning objectives 

Identify the different methods of data summarization     1. 

Compute appropriate summary values for a set of data. 2. 

  3. Appreciate the properties and limitations of summary values 
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PROBABILITY AND PROBABILITY DISTRIBUTIONS 

Learning Objectives 

1. Understand the concepts and characteristics of probabilities and probability 

distributions 

2.Differentiate between the binomial and normal distributions 

3.  Understand the concepts and uses of the standard normal distribution 

 

HYPOTHESIS TESTING 

Learning Objectives 

1.Understand the concepts of null and alternative hypothesis. 

2. Explain the meaning and application of statistical significance 

3.Differentiate between type I and type II errors. 

4. Describe the different types of statistical tests used when samples are large and small 

(student-t test, chi-square test) 

5.Explain the meaning and application of P – values 

6.Understand the concepts of degrees of freedom. 
 

CORRELATION  

Learning objectives 

 الفصل االول السنه الدراسيه الثالثه

 التاريخ عنوان المحاضرة

Introduction 1
st
 week 

Introduction 2
nd

 

Sampling; 3
rd

 

Data presentation; 4
th

 

Data summarization; 5
th

 

Probability; 6
th

 

Hypothesis testing; 7
th

 

Hypothesis testing; 8
th

 

T-test 9
th

 

T-test 10
th
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Chi sq. 11
th

 

Chi sq. 12
th

 

Correlation (simple linear correlation); Regression; 13
th

 

INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF 

DISEASE (ICD 10) 

14th 

INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF 

DISEASE (ICD 10) 

15th 

 

 المادة العملية للفصل االول

Topics االسبوع 

Introduction 1
ST

 

Introduction 2
ND

 

Sampling; 3
RD

 

Data presentation; 4
TH

 

Data summarization; 5
TH

 

Probability; 6
TH

 

Hypothesis testing; 7
TH

 

Hypothesis testing; 8
TH

 

T-test 9
TH

 

T-test 10
th

 

Chi sq. 11
th
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Chi sq. 12
th

 

Correlation (simple linear correlation); Regression; 13
th-15th

 

 

 الفصل الثاني

Learning objectives: 

Nutrition 

1- General understanding of concept of health and its dimensions in relation to 

nutrition.  

2-To understand factors that influences one’s food choices. 

3- To identify food groups and recommended servings for each food group. 

4-Define carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, identify and choose food 

sources for carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. And explain its 

relationship to overall health as well as nutrition-related disorders. 

5- Describe the different methods used to estimate the energy requirements and the 

energy needs at different ages and for males and females. 

6-Outline the various methods used for the assessment of nutritional status of 

individuals and the community. 

7- Explain the impact of nutrients on: obesity, cancer, cardiovascular diseases, DM 

and other nutrition-related disorders and emphasizing its contribution in the 

treatment and prevention of these diseases and health problems. 

8-Describe the nutritional deficiency disorders especially protein energy malnutrition  

(PEM), iron deficiency anemia, vitamin A deficiency. 

 

 التاريخ عنوان المحاضرة

Introduction of nutrition 1st week 

Basic nutrients/carbohydrates 2nd 

Basic nutrients/ protein 3rd 

Basic nutrients/ fat 4th 

Basic nutrients/vitamins 5th 

Basic nutrients/vitamins 6th 

Calculation of energy requirement 7th 

Calculation of energy requirement 8th 

Assessment of nutritional status 9th 

Assessment of nutritional status 10th 

Nutrition care process 11th 

Nutrition of special group of people/ diabetes  12th 

Nutrition of special group of people/ hypertension 13th 
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Nutrition of special group of people/ischemic heart disease 14th 

Nutrition of special group of people/renal and hepatic 15th 

 

 طريقة االمتحان و التقويم:

 الفصل االول: امتحانات قصيره اثناء المحاضرات النظريه 

 نصف السنه :امتحان نظري يشمل اسئله متنوعه

 الفصل الثاني: امتحانات قصيره اثناء المحاضرات 

 االمتحان النهائي : امتحان نظري يشمل اسئله متنوعه 

 سنه الدراسيه السادسةال

)خالل الفترة التدريبية مركز الصحي في اليرموك لمدة اسبوعين الالسادس في  صفجدول مواضيع الرعاية الصحية االولية لطلبة ال

 لطب االطفال والنسائية(

Learning objectives 

To have an idea and trainings about the work system of PHC center , and the MOH 

program applied in these centers. 

Topics 

 Growth monitoring 

 ARI 

 Child care 

 Vaccination 

 CDD program 

 General epidemiology 

 PHC 

 Maternal care 

 Nutrition in pregnancy 

 IMCI  
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    في نهايه كل كورس سريري و في نهايه السنه الدراسيه.  OSCEيتم عن طريق عمل امتحان ال/ التقوييم 

 البحث العلمي 1

 25هو  2163-2162/ الجارية عدد البحوث المنجزة 

 البحثية اهتمامات اعضاء الهيئة التدريسيه

 رعاية صحية اولية . –لمياء ضياء الدين بهاء الدينأ.د      -6

 تغذية وصحة االم والطفل . –أ.د نجالء فوزي جميل حسن      -2

 امراض جلدية والمنقولة جنسيا .  –أ.د جمال رشيد عبود الراوي     -3

 وبائيات واحصاء طبي . –أ.د مازن غازي جاسم الربيعي     -4

 وبائيات .  –ا.د رياض خضير لفتة الجبوري     -5

 طب مهني . –أ.د محمد جواد كاظم الهاشمي      -1

 ادارة صحية وعلم االجتماع .  –أ.م.د جمال محمود جميل الخضيري     -9

 اسبات  احصاء طبي وح –ا.م.د وليد عارف توفيق العاني     -8

 -م.د عالء علي صالح النعيمي . طب اسرة      -7

 م.د مياسة عبد االله صادق الكويتي . طب اسرة . -61

 البنى التحتية 9
  المختبرات : اليوجد

 ومكتب لمجلة طب المجتمع. 8وغرف للتدريسيين عدد  3القاعات الدراسة والمشتركة : 

 

 واالتجاهات البحثية للفرع 2163الهيئة  التدريسية لعام البحوث  المنجزة من قبل اعضاء  عناوين 

 الزرق الموضعي للسالمين في تندب الجلد .6

 تقيمي الخزعات الجلدية في مستشفى اليرموك التعليمي .2

دراسة سريرية مخبرية بين عينة من النساء  -داء الشعرانية : .3

 العراقيات

 االنفاق الشخصي من قبل المواطن على صحته .4

 

االرتباط بين كتلة الجسم واالداء المدرسي لطلبة المدارس االبتدائية  .5

 في كربالء

نمط الغذاء الصحي والعادات الغذائية في عينة من طلبة الكليات  .1

 الطبية وغير الطبية في بغداد

معارف واتجاهات وممارسات عينة من النساء في بغداد حول  .9

 سرطان عنق الرحم والكشف المبكر عنه

العوامل المرتبطة مع لقاح توكسيد الكزار لدى عينة من النساء في  .8

 بغداد

انماط  ومحددات فترة المباعدة بين الوالدات لدى عينة من النساء  .7
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 في بغداد

نسبة انتشار مرض التهاب  الكبد الفايروسي نوع سي وعوامل  .61

 االختطار المرتبطة لدى مرضى الديال الكلوي في بغداد

 بعد الكرب لدى طالب المدارس المتوسطة في بغدادالرضح  .66

 نسب مراضة االمراض الجلدية في العيادات الخارجية .62

 تقييم ردهات طوارئ في مستشفيات بغداد والموصل .63

نتائج مسحة عنق الرحم لدى عينة من النساء المحاالت في  .64

 المؤسسات الصحية في بغداد

 الوبائيةادراك الكوادر  الطبية حول مرض االنفلونزا  .65

نسبة انتشار حالة ماقبل ارتفاع ضغط الدم في عينة من طالبات  .61

 المدارس الثانوية في بغداد

 نسبة انتشار السمنة بين طالبات المدارس الثانوية في بغداد .69
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 فرع األدوية

Department of  

Pharmacolgy 
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وبدء بتدريس مادة األدوية  8891-8899في العام الدراسي  و العالجياتاألدوية تأسس فرع  نبذة تأريخية:
السريرية لطلبة المرحلة الثالثة وكذلك تدريس العالجيات للمرحلة الخامسة ، وعند تأسيس الفرع كان عدد 

الفرع تدريسين وأول رئيس للفرع كان األستاذ الدكتور يوسف زيا عبو ، تناوب على رئاسة    3التدريسيين فيه   
منذ تأسيسه و الى اآلن عدداَ من أكفأ التدريسيين في األدوية السريرية والمدرجة صورهم و أسماءهم وفق التسلسل 

 الزمني لرئاسة الفرع :

 

 

 

 

 

 

                              أ.د. سليم محي حسن                                        يوسف عبوأ.د.     
8891-8880                                       8880-2334 

 

 د. علي اسماعيل عبدهللام.م.د. وليد محمود المشهداني     م.د. ايمان ناجي الباججي              أ.

 ولحد اآلن -2382                          2339-2382                       2339- 2334

 

تدريب وتعليم طلبة الكلية في المراحل السريرية إبتداَء من المرحلة الثالثة  بما يتناسب و أحدث المناهج في   الرؤيا:
 علوم األدوية والعالجيات ومواكبة التطورالعلمي في المجال.

 : خالل فترة التدريس والتدريب يسعى الفرع الى إنجاز ما يلي :الرسالة

استخدام العقاقيير تأهيل خريجي الكلية لتقديم الخدمات العالجية في المستشفيات والمراكز الصحية من خالل  .8
ذات االهمية السريرية في معالجهة الحاالت المرضية المختلفة بصورة صحيحة فضال عن التمكن من كتابة 

 الوصفات الطبية بطريقة منهجية  سليمة .
 يب المستقبل.خلق نموذج أخالقي ومهني لطب .2
  بناء طبيب عراقي مواكب للتطور العلمي على الصعيد األقليمي والدولي. .0
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 األهداف:

 .توفير بنى تحتية قادرة على تلبية متطلبات االبداع والنتاج العلمي 

  تطوير وتحسين الجانب المعرفي والعملي للطلبة والتدريسيين في جانب طرائق التدريس و التشجيع
 مواكبة عصر التكنولوجيا وإستخدام التعليم األلكتروني.على 

 .تشجيع المقترحات والمبادرات لكل من الطلبة والتدريسيين لخلق جو مالئم للرقي بواقع التعليم 

  بناء عالقات علمية متبادلة بين الفرع في الكلية مع فروع األدوية في جامعات العراق إضافة للسعي
 امعات األقليمية والدولية.اليجاد تبادل ثقافي مع الج

 التكوين اإلداري لفرع األدوية والعالجيات:

تدريسين يزاولون مهمة التدريس النظري والتدريب السريري   3يتألف فرع األدوية والعالجيات حاليا  من   - أ
لمادة  لطلبة المراحل الثالثة  في مادة األدوية السريرية فضال  عن التدريس النظري لطلبة المرحلة الخامسة

العالجيات ، و فيما يلي أسماء أعضاء الهيئة التدريسية مع اللقب العلمي و التحصيل العلمي إضافة الى 
 األختصاص:

 (8جدول رقم )

 االختصاص  الشهادة  اللقب العلمي اسم التدريسي 

 أدوية سريرية      دكتوراه رئيس الفرع/أستاذ مساعد علي اسماعيل عبدهللا.دأ.م.

 أدوية سريرية ماجستير مدرس/ مقرر الفرع كاظم جالبعلي .دم.

 أدوية سريرية ماجستير      استاذ مساعد حيدر مطير خليل.دأ.م.

 أدوية سريرية ماجستير مدرس ايمان ناجي عبد الوهاب.دم.

 أدوية سريرية ماجستير مدرس عمار وهم عاشور. دم.

 سكرتيرة واحدة وهي االنسة رسالة عبد المحسن .تقوم على تنظيم األعمال االدارية والسكرتارية  -األداريين: - ب

 يضم الفرع عدد من اللجان التي تنظم سير العملية التدريسية والعلمية  ومن أهم هذه اللجان: -ج
 اللجنة العلمية: .8

 تتألف من التدريسين المدرجة أسمائهم أدناه:    
أ.م.د. علي اسماعيل عبد هللا/ أ.م.د. حيدرمطيرخليل / م.د. علي كاظم جالب / م.د.ايمان ناجي عبد 

 الوهاب .
 لجنة األستالل:  .2

 تتألف من التدريسيين المدرجة أسمائهم أدناه:   
د. عمار وهم / م.أ.م.د. علي اسماعيل عبد هللا / أ.م.د. حيدرمطيرخليل / م.د. ايمان ناجي عبد الوهاب

 عاشور 
 لجنة تطوير المناهج : .0

 تتألف من التدريسيين المدرجه أسمائهم أدناه:
 أ.م.د. علي اسماعيل عبد هللا/ م.د. ايمان ناجي عبد الوهاب .

 لجنة المجاميع الصغيرة :. 4
 تتألف من التدريسيين المدرجة أسمائهم أدناه:

 أ.م.د. حيدرمطيرخليل/ م.د. ايمان ناجي عبد الوهاب .
 األعتمادية وضمان الجودة واألداء الجامعي: لجنة. 3

 تتألف من التدريسيين المدرجه أسمائهم أدناه:
 م.د. علي كاظم جالب / م.د. ايمان ناجي عبد الوهاب/ م.د. عمار وهم عاشور

 لجنة اإلرشاد التربوي:. 3
 تتألف من التدريسيين المدرجة أسمائهم أدناه:     

 م.د. ايمان ناجي عبد الوهاب/ م.د. عمار وهم عاشورم.د. علي كاظم جالب / 
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 لجنة التعليم الطبي المستمر للفرع: . 9
 تتألف من التدريسيين المدرجة أسمائهم أدناه:     

 أ.م.د. علي اسماعيل عبد هللا / أ.م.د. حيدرمطيرخليل
 

 جدول المحاضرات النظرية والعملية للفرع:

 يقوم الفرع بتدريس مادة األدوية السريرية للمرحلة الثالثة لطلبة كلية الطب : 

 ساعة 83عدد الساعات النظرية :

 ساعة 33عدد الساعات العملية: 

 وحدات 1عدد الوحدات الدراسية : 

 جدول المواضيع النظرية :

عدد الساعات  الموضوع التسلسل
 الدراسية

 8 مقدمة لعلم األدوية 8

 الحركية الدوائية داخل الجسم: 2
و تشمل تأثير جسم االنسان على مختلف األدوية :االمتصاص و االنتشارالدوائي 

 واأليض واخراج الدواء خارج الجسم .

2 

 2 الديناميكية الدوائية: وهي الفعالية الدوائية على الجسم . 0

 8 تأثير الدواء الجيني . 4

  : مواضيع األدوية حسب أجهزة الجسم 

 دوائية الجهازالعصبي الالإرادي: 8
 مقدمة 

 الجهازالعصبي الكوليني
 الجهاز العصبي األدرينالي

 
8 
0 
0 

 الهرمونات الموضعية أو ذاتية العمل: 2
 السيروتونين

 الهستامين ومضادات الهستامين
 المشتقات الدهنية     

 
2 
8 
8 

 الجهاز العصبي المركزي: 0
 المركزيمقدمة  للجهاز العصبي 

 مضادات القلق و األدوية المنومة
 األدوية المنشطة للذهن

 الحاصرات العصبية الحركية
 األدوية المضادة للذهان
 األدوية المضادة للكآبة
 األدوية المضادة للصرع

 األدوية المضادة لمرض باركنسون
 أدوية عالج الخرف

 األدمان الدوائي
 الكحول

 المواداألفيونية
 العامأدوية التخدير 

 أدوية التخدير الموضعي

 
8 
2 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
2 
8 
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 جهاز القلب و األوعية الدموية:  4
 أدوية عالج ارتفاع ضغط الدم 

 أدوية عالج عجز القلب
 أدوية عالج أمراض القلب االحتشائية
 أدوية عالج اضطراب نظم دقات القلب

 األدوية المدررة

 
2 
8 
8 
2 
2 

 أمراض المفاصل:أدوية عالج  3
 مضادات االلتهاب غيرالستيرويدية

 أدوية داء النقرس
 أدوية التهاب المفاصل الرثوي

 
2 
8 
2 

 أدوية عالج أمراض الدم 3
 فقر الدم

 مضادات التخثر
 األدوية الخافضة لدهون الدم

 
8 
2 
2 

 2 أدوية عالج أمراض الجهاز التنفسي كالربو 9

 الهضميأدوية عالج أمراض الجهاز  1
 قرحة المعدة واالثني عشري

 تهيج القولون والتهاب القولون المزمن
 مضادات التقيؤ

 مضادات األسهال وعسرالخروج

 
2 
8 
8 
8 

 أدوية العالج الكيميائي: 8
 مقدمة

 مضادات البكتيريا:
 مثبطات جدارالخلية

 مثبطات بناء البروتين
 DNAمثبطات ال 

 أدوية عالج التدرن
 مضادات الفطريات

 مضادات الفايروسات
 مضادات المالريا والطفيليات

 أدوية عالج السرطان

 
8 
 
2 
2 
2 
2 
8 
2 
2 
2 
0 

 أدوية أمراض الغدد الصماء: 83
 األدوية الستيرويدية
 أمراض الغدة الدرقية

 أدوية عالج السكري: األنسولين واألدوية الفموية الخافضة للسكر
 الهرمونات الجنسية و موانع الحمل

 
2 
2 
0 
2 

 مواضيع أخرى: 88
 مقدمة لعلم السموم
 أدوية أمراض الجلد

 األدوية المناعية

 
2 
8 
8 

 

 مواضيع المختبرات العملية:

 طرق اكتشاف الدواء وتطويره -8
 األشكال الدوائية للجرعات -2
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 طريق أعطاء األدوية -0
 كتابة الوصفة الطبية -4
 التأثيرات الدوائية الجانبية -3
 التفاعالت الدوائية -3
 األدوية بالحمل واالرضاععالقة  -9
 األدمان الدوائي -1
 األدوية وأمراض الكلى -8
 األدوية وأمراض الكبد -83

 :الدراسات العليا 
يقوم الفرع بتدريس طلبة الدراسات العليا )الماجستير و الدكتوراه( مادة األدوية السريرية والعالجيات وتم 

طالبا  حامال  لشهادة الماجستير أما الدكتوراه فقد  23و لحد اآلن وقد تخرج  8883تدريس الماجستير منذ عام 
-2383وفي العام الدراسي  2383توراه عام وتم اعادة افتتاح دراسة الدك 2333تخرج طالبا  واحدا  عام 

 تم قبول طالبين اثنين.  2383

 البنية التحتية:

مع مختبرين للدراسات  0يشغل الفرع جزء من الطابق الثاني في بناية العلوع األساسية ويتألف الفرع من غرف عدد 
ن الحواسيب المكتبية فضالَ عن عدد األولية وللدراسات العليا ، ويحتوي الفرع على عدد من المكاتب ومزود بعدد م

 من الحواسيب المحمولة )الالب توب( مع أجهزة عرض للبيانات.
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 المقدمة:

و كان االستاذ الدكتور عالء الدين العلوان اول رئيٍس لفرع الطب في الكلية. يقوم فرع  8891تأسس فرع الطب سنة 
الطب بتدريس طلبة المراحل الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة مادة الطب الباطني بمختلف تخصصاتها أضافة 

 و كما هو موضح في الجدول التالي:فسية إلى مادة طب االمراض الجلدية و مادة طب االمراض الن

 المرحلة الثالثة

الساعات  المواد التي يتم تدريسها 
 النظرية

 

توطئة نحو الدراسة السريرية للطب و 
تشمل االعراض الشائعة و مهارات 
التواصل بين المريض و الطبيب و 

 اهم العالمات السريرية.  

مجموع الساعات الدراسية النظرية هو  ساعات 1
ساعة في  83ساعة نظرية بواقع  43

ساعة في  03الفصل الدراسي االول و 
 الفصل الدراسي الثاني. 

مجموع ساعات التدريب السريري لطلبة 
ساعة بواقع  33المرحلة الثالثة هو 

ساعتين اسبوعيا  خالل كال الفصلين 
 الدراسيين االول و الثاني. 

وحدات الدراسية المخصصة مجموع ال
لمادة الطب الباطني في المرحلة الثالثة 

 وحدات دراسية.   3هو 

امراض التغذية و تشمل سوء التغذية 
و االمراض المتعلقة  بالفيتامينات و 
االمالح و السمنة و اضطرابات 

 الدهون في الدم و التغذية الطبية 

 ساعات 9

 ساعات 3 اساسيات علم المناعة السريري 

 ساعة 24 طب االمراض االنتقالية 

 

 المرحلة الرابعة

الساعات  المواد التي يتم تدريسها 
 النظرية

 

 833مجموع الساعات النظرية هو  ساعة 03 طب امراض القلب و االوعية الدموية 
ساعة في كال  93ساعة نظرية بواقع 

الفصلين الدراسيين االول و الثاني. 
مجموع ساعات التدريب السريري 

ساعة  13لطلبة المرحلة الرابعة هو 
 83ساعات  اسبوعيا  لمدة  1و بواقع 

اسابيع. مجموع الوحدات الدراسية 
المخصصة لمادة الطب الباطني في 

وحدة  80لة الرابعة هو المرح
 دراسية.  

 ساعة 03 طب امراض الجهاز التنفسي

 ساعة 03 طب امراض الجهاز الهضمي و الكبد

طب امراض الغدد الصم و داء 
 السكري 

 ساعة 03

 ساعات 23 طب امراض الكليتين 

 ساعات 83 طب اضطرابات االمالح و الشوارد 

 

 المرحلة الخامسة

الساعات  المواد التي يتم تدريسها 
 النظرية

 

 الطب الباطني 

مجموع الساعات الدراسية النظرية هو  ساعة 83 طب امراض الدم 
ساعة في  43ساعة نظرية بواقع  83

 كال الفصلين الدراسيين االول و الثاني. 
مجموع ساعات التدريب السريري لطلبة 
المرحلة الخامسة  في مادتي طب 

الرثوية و المفاصل و طب االمراض 
ساعة  03االمراض العصبية و بواقع 
 لكل مادة من المادتين اعاله.

مجموع الوحدات الدراسية المخصصة 

طب االمراض 
 العصبية 

 ساعة 03

طب االمراض 
الرثوية و 

 المفاصل 

 ساعة 83

السموم و طب 
 البيئة

 ساعة 84

 ساعة 1علم االدوية 
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لمادة الطب الباطني في المرحلة الخامسة  السريري 
المختبر  وحدات دراسية.   8هو 

 السريري 
 ساعات 1

 ساعة 03 طب االمراض الجلدية 

مجموع ساعات التدريب السريري لطلبة 
المرحلة الخامسة في مادة طب االمراض 

ساعات  0ساعة بواقع  43الجلدية هو 
 يوميا  لمدة ثالثة اسابيع. 

مجموع الوحدات الدراسية المخصصة 
 4لمادة طب االمراض الجلدية هو 

 وحدات دراسية 

طب االمراض النفسية و علم 
 النفس 

 ساعة 33

مجموع ساعات التدريب السريري لطلبة 
المرحلة الخامسة في مادة طب االمراض 

ساعات  0ساعة بواقع  43النفسية هو 
 يوميا  لمدة ثالثة اسابيع. 

مجموع الوحدات الدراسية المخصصة 
 3لمادة طب االمراض النفسية هو 

 وحدات دراسية 

 

 المرحلة السادسة

تستمر فترة التدريب السريري لطلبة المرحلة السادسة في مادة الطب الباطني بمختلف 
التخصصات لمدة احدى عشرة اسبوعا  بواقع ست ساعات يوميا  و تشكل فترة التدريب هذه 

 دراسية و يشتمل تدريب طلبة المرحلة السادسة على النشاطات التالية: وحدة 88
متابعة المرضى الراقدين في قسم الطب الباطني في مستشفى اليرموك التعليمي، حيث  -8

 يتم توزيع الطلبة على اسرة المرضى في القسم المذكور. 
و السادة  الدرس السريري:  الذي يقدم من قبل اعضاء الهيئة التدريسية في الفرع -2

اختصاصيي الطب الباطني في مستشفى اليرموك التعليمي و بعض المستشفيات 
االخرى. و تتم فيه مناقشة الحاالت الطبية المختلفة التي يقوم طلبة المرحلة السادسة 

 بمتابعتها و تقديمها خالل فترة الدرس السريري 
الدوام في ردهات الطواريء الباطنية في مستشفى اليرموك التعليمي و بأشراف أحد  -0

 اعضاء الهيئة التدريسية في الفرع و يكون بواقع يوم واحد اسبوعيا . 
المناقشات السريري:  تكون المناقشات السريرية بصورة يومية في نهاية اليوم  -4

 التدريبي و تشتمل على ثالثة انواع من النشاطات:
نشاطات التعليم النشط: من خالل تكليف الطلبة باعداد محاضرات علمية حول المشاكل  -

الطبية الشائعة و تقديمها من قبلهم لتتم مناقشة هذه المشاكل مع بقية الطلبة و بأشراف 
احد اعضاء الهيئة التدريسية في الفرع. و يتم ذلك حسب جدول يعلن في بداية فترة 

 التدريب السريري. 
قشات السريرية التي يتم تقديمها من قبل اعضاء الهيئة التدريسية في الفرع كلٌ المنا -

حسب تخصصه. و يتم خاللها مناقشة مجموعة من المواضيع المهمة التي تشكل ركنا  
 هاما  في معرفة الطالب و إعداده ليكون طبيبا  ناجحا  في المستقبل القريب. 

 
 رؤية فرع الطب: 

في ان يكون من الفروع العلمية الرائدة في العراق و المنطقة، في مجاالت التعليم الطبي و تكمن رؤية فرع الطب 
البحث العلمي و تدريب المهارات السريرية. من خالل هذه المجاالت يسعى فرع الطب إلى أعداد و تخريج اطباء اكفاء 

المعتمد في الفرع في مختلف تخصصات يحقق الفرع من خاللهم االهداف المرجوة من البرنامج العلمي و التدريبي 
  الطب الباطني و التخصصات المتفرعة منه.
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 رسالة فرع الطب:
الجامعة المستنصرية حول حرصه على النهوض بالخدمات الطبية -تتمحور رسالة فرع الطب في كلية الطب

التشخيصية و العالجية المقدمة ألفراد المجتمع العراقي من خالل تدريب و تخريج اطباء اكفاء يمتلكون المعرفة 
 فراد المجتمع. العلمية و المهارات السريرية الالزمة لتقديم افضل الخدمات الطبية ال

 
 االهداف العامة لدراسة الطب الباطني و التخصصات المتفرعة منه:

ان الهدف العام و الرئيسي لدراسة فرع الطب هو خلق كفاءات طبية تمتلك القاعدة الفكرية و المهارات السريرية 
الالزمة لتقديم افض الخدمات الطبية للمجتمع و التي تضمن منع المشاكل الصحية الشائعة في المجتمع و افضل سبل 

فترة التدريب بالمهارات الالزمة للبحث العلمي و رفد عالجها. إضافة إلى ضرورة ان يتمتع الطالب بعد اتمامه 
 .المجتمع الطبي بدراسات علمية رصينة تهدف إلى تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمجتمع 

 
 اسماء رؤساء فرع الطب منذ التأسيس:

 أ.د. عالء الدين العلوان  -8
 أ.د. اميرة حسين شبر -2
 ا.د. عجيل العجيلي -0
 أ.د. رياض العزاوي  -4
 مد محمود العاني أ.د. مح -3
 أ.د. أكرم محمد ابراهيم المهداوي  -3
 أ.م.د. باسم صافي المكوطر  -9
 أ.د. سعدي الدين مجيد )الرئيس الحالي للفرع( -1

 
 الهيكل االداري للفرع: 

يمثل مجلس فرع الطب أعلى هيئة ادارية و علمية في الفرع و يتشكل من كافة اعضاء الهيئة  مجلس فرع الطب:
التدريسية في فرع الطب الباطني بتخصصاتهم المختلفة و يتولى مسؤولية اتخاذ القرارات الهامة كنوعية االختبارات 

ر درجات الطلبة و مناقشة و اقرار و توزيع المواد العلمية و المحاضرات على اعضاء الهيئة التدريسية و اقرا
استحداث دراسات عليا جديدة و غيرها من االمور االدارية و الطالبية و التنظيمية. و ينعقد مجلس الفرع بصورة شبه 

 دورية مرة واحد في الشهر. 
 

لتربوية و يقوم رئيس فرع الطب بالمسؤولية االدارية و العلمية و االشراف على سير العملية ا رئيس فرع الطب:
 التدريسية و تنظيم مهام اعضاء الهيئة التدريسية و رئاسة مجلس الفرع و يساعده في ذلك مقرر الفرع. 

 اسماء اعضاء الهيئة التدريسية في فرع الطب:

 حقل االختصاص  الشهادة  االسم و اللقب العلمي  ت

االستاذة الدكتورة صبيحة   -8
 موسى البياتي ) رئيس الفرع(

زميلة المجلس العربي 
 لأختصاصات الطبية 

طب امراض الجهاز 
 الهضمي و الكبد 

المدرس الدكتور حيدر فاضل   -2
 الربيعي )مقرر فرع الطب(

زميل المجلس العراقي 
 لإلختصاصات الطبية 

طب امراض الغدد 
 الصم و داء السكري 

االستاذ الدكتور عباس ناجي   -0
 الشريفي 

زميل المجلس العراقي 
 تصاصات الطبية لإلخ

طب امراض القلب و 
 االوعية الدموية 

االستاذ الدكتور سعدي الدين   -4
 مجيد حسون 

زميل المجلس العربي 
 لإلختصاصات الطبية 

طب امراض القلب و 
 االوعية الدموية 

االستاذ الدكتور نظام عبد   -3
 اللطيف جليل 

زميل المجلس العربي 
 لإلختصاصات الطبية 

 طب امراض الكلى 

االستاذ المساعد الدكتور عبد   -3
 الحميد القصير 

زميل المجلس العربي 
 لإلختصاصات الطبية 

طب امراض الجهاز 
 التنفسي 

االستاذ المساعد الدكتور نمير   -9
 كريم قاسم 

زميل المجلس العربي 
 لإلختصاصات الطبية 

طب االمراض 
 الجلدية و التناسلية 
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االستاذ المساعد الدكتور زهير   -1
 صاحب عجام 

ماجستير في طب االمراض 
 لندن-الجلدية

طب االمراض 
 الجلدية و التناسلية 

االستاذ المساعد الدكتور سالم   -8
 عبد الكريم التميمي 

ماجستير في طب االمراض 
 -الجلدية

طب االمراض 
 الجلدية و التناسلية 

المدرس الدكتور عبد الكريم   -83
 الشمري 

زميل المجلس العراقي  -
 لإلختصاصات الطبية

-دبلوم تداخل قسطاري -
 جامعة بغداد

طب امراض القلب و 
 االوعية الدموية 

المدرس الدكتور ارشد فؤاد   -88
 رضا 

زميل المجلس العربي  -
 لالختصاصات الطبية

تخصص دقيق في امراض  -
القلب و التداخل 

 القسطاري 

طب امراض القلب و 
 االوعية الدموية 

المدرس الدكتور عباس طعمة   -82
 جودة 

زميل المجلس العراقي  -
 لالختصاصات الطبية

تخصص دقيق في امراض  -
 المفاصل و التاهيل الطبي  

طب امراض 
المفاصل و 

 االمراض الرثوية 

المدرس الدكتور يوسف جواد   -80
 كاظم 

زميل المجلس العراقي  -
طب -لالختصاصات الطبية

 الجملة العصبية 

طب امراض الجملة 
 العصبية 

المدرسة الدكتورة رزان عبد   -84
 الحسن عباس

 

زميلة المجلس العراقي 
 لإلختصاصات الطبية 

طب االمراض 
 الجلدية و التناسلية 

المدرس الدكتور عبد الوهاب   -83
 شهيد 

زميل المجلس العربي 
 لإلختصاصات الطبية 

طب امراض الجهاز 
 الهضمي و الكبد 

زميل المجلس العراقي  المدرس الدكتور محمد عبد هللا   -83
 لإلختصاصات الطبية 

طب امراض الجهاز 
 الهضمي و الكبد 

 
 طرق تقييم الطلبة:

يعتمد فرع الطب انواعا  متعددة من االختبارات الكتابية و السريرية المصممة لغرض التقييم الدقيق و الموضوعي 
الطب بتدريسها و التي يراعي الفرع فيها ان تكون للمستوى العلمي لطلبة كليتنا في مختلف المراحل التي يقوم فرع 

 منسجمة مع الطرق الحديثة في التقييم. و تشمل انواع االختبارات التالية:
إعتمد فرع الطب التنوع في طبيعة االسئلة الكتابية وسيلة  لتقييم اوجه المعرفة المختلفة  االختبارات الكتابية: -8

و التدريب و لكافة المراحل التي يقوم الفرع بتدريسها، حيث تقرر التي حازها الطالب خالل فترة التدريس 
 ان تشمل اسئلة االختبار الكتابي االنواع التالية من االسئلة:

: يشكل هذا النوع من االسئلة القسم (single choice questions) االسئلة متعددة االختيارات -
االكبر من االسئلة من حيث العدد و الدرجة لما لهذا النوع من قابلية على تقييم المعرفة النظرية للطالب 
من مختلف االوجه، و يشترط الفرع في هذا النوع من االسئلة ان تكون االسئلة متنوعة من ناحية 

حيث يجب ان تشمل كافة المواد العلمية المعطاة و ان تشمل  المادة العلمية و من ناحية هدف التقييم
كافة اوجه التقييم كتقييم مهارات اتخاذ القرار عند الطالب و غيرها من المهارات المكتسبة خالل فترة 

 التدريب و ليس مهارة التذكر فقط. 
المشاكل  و هي اسئلة تعتمد على اسلوب حل :(Case histories)الحاالت او المشاكل الطبية  -

 Open)الطبية بعد قراءة وصف مختصر للحالة الطبية و تكون االسئلة بصيغة االسئلة المفتوحة 
questions)  

- Matching questions  
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كلمة او العشرة سطور و  33و هي اسئلة يشترط ان ال تتجاوز اجابتها ال االسئلة الشرحية القصيرة: -
 الشائعة و خصوصا  الطارئة منها. تتعلق هذه االسئلة بالمشاكل الصحية 

: للسنة الثانية على التوالي يعتمد فرع الطب بصورة شبه اساسية على اختبار تقييم االختبارات السريرية -2
المهارات السريرية )االوسكي( في تقييمه لمهارات الطلبة في المجال السريري. حيث يكون هذا االختبار هو 

لطلبة المرحلتين الرابعة و الخامسة بينما تمت اضافة اختبار الحالة  االختبار السريري الوحيد بالنسبة
الطويلة في االختبار السريري لطلبة المرحلة السادسة و ذلك لتقييم مهارات التواصل التي اكتسبها طالب 

ار المرحلة السادسة خالل سنين دراسته لمادة الطب السريري. اما بالنسبة لطلبة المرحلة الثالثة فإن اختب
الحالة الطويلة هو االختبار المعتمد حيث يتم التركيز على مهارات التواصل و اساسيات الفحص السريري 

 في تدريب طلبة هذه المرحلة. 
 

 خدمة المجتمع و المساهمات االخرى:
يأخذ فرع الطب على عاتقه توفير الخدمات الطبية التشخيصية و العالجية الفراد المجتمع إضافة إلى مهامه 
العلمية و ذلك من خالل مشاركات اعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات وزارة الصحة و مؤسسات وزارة التعليم 

 تنسيب كافة اعضاء الهيئة التدريسية اليها. العالي و البحث العلمي المقدمة لهكذا نوع من الخدمات و التي تم 
إضافة للمساهمة الفاعلة للسادة اعضاء الهيئة التدريسية في خدمة المجتمع، يشارك معظمهم في رئاسة او 
عضوية العديد من اللجان و الوحدات االدارية و العلمية داخل الكلية و خارجها خدمة منهم للصالح العام و حرصا  

رموقة التي تتبوؤها كليتنا بي المراكز و المؤسسات العلمية االخرى. الجدول ادناه يوضح واجبات على المكانة الم
 خدمة المجتمع التي يقوم بها السادة اعضاء الهيئة التدريسية في الفرع و الواجبات االخرى التي يقومون بها. 

 

اسماء المنسبين إلى قسم الطب الباطني في 
 مستشفى اليرموك التعليمي 

 نوع الخدمات المقدمة 

 أ.د. سعدي الدين مجيد  )رئيس الفرع( -8
 م.د. حيدر فاضل الربيعي )مقرر الفرع( -2
 أ.د. عباس ناجي الشريفي -0
 أ.د. صبيحة موسى البياتي  -4
 أ.د. حازم عبد الرزاق عبد الوهاب  -3
 أ.د. نظام عبد اللطيف جليل  -3
 أ.م.د. عبد الحميد القصير  -9
 أ.م.د. باسم صافي المكوطر  -1
 .د. عبد االمير االشبال أ.م -8

 م.د. عبد الكريم الشمري  -83
 م.د. أرشد فؤاد رضا -88
 م.د. يوسف جواد كاظم  -82

تقديم الخدمات الطبية للمرضى  -
الراقدين في قسم الطب الباطني في 

 مستشفى اليرموك التعليمي. 
تقديم الخدمات الطبية لمراجعي  -

العيادة االستشارية الباطنية في 
 مستشفى اليرموك التعليمي 

يقوم اختصاصي طب امراض  -
القلب و االوعية الدموية من 
اعضاء الهيئة التدريسية في الفرع 
بتقديم الخدمات الطبية للمرضى 
الراقدين في ردهة العناية القلبية 
في المستشفى و تقديم الخدمات 
الطبية التشخيصية في وحدة االيكو 
و وحدة الهولتو و حدة فحص 
الجهد في قسم الطب الباطني في 

 مستشفى اليرموك التعليمي. 

 اسماء المنسبين إلى قسم المفاصل في مستشفى اليرموك التعليمي 

 أ.د. رياض عبد الكريم الساكني  -8
 م.د. عباس طعمة جودة  -2

تقديم الخدمات الطبية للمرضى  -
الراقدين في ردهة المفاصل و 
االمراض الرثوية في مستشفى 

 اليرموك التعليمي 
تقديم الخدمات الطبية لمراجعي  -

العيادة االستشارية المراض 
المفاصل و التاهيل الطبي في 

 مستشفى اليموك التعليمي 
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 اسماء المنسبين إلى قسم االمراض الجلدية في مستشفى اليرموك التعليمي 

 أ.م.د. نمير كريم قاسم  -8
 أ.م.د. سالم عبد الكريم التميمي  -2
 م.د. رزان عبد الحسن  -0

تقديم الخدمات الطبية التشخيصية  -
و العالجية لمراجعي العيادة 
االستشارية لطب االمراض الجلدية 

 يمي في مستشفى اليرموك التعل

  اسماء المنسبين إلى المركز الوطني للسكري

 ا.م.د. عبد االمير االشبال  -8
 م.د. حيدر فاضل الربيعي  -2

تقديم الخدمات الطبية لمراجعي المركز -
الوطني للسكري من المصابين بداء 
السكري و االمراض االخرى المتعلقة 

 بتخصص الغدد الصم. 

  اسماء المنسبين إلى مركز ابن البيطار المراض القلب 

تقديم الخدمات الطبية التشخيصية   - م.د. ارشد فؤاد رضا  -8
و العالجية للمرضى الراقدين في 
ردهات مركز ابن البيطار و 
بضمنها قسطرة القلب التشخيصية 

 و التداخلية 

 
 اللجنة العلمية في الفرغ:

 أ.د. سعدي الدين مجيد )ريسا ( -8
 أ.م.د. نمير كريم قاسم  -2
 م.د. ارشد فؤاد رضا -0

 
 لجنة االرشاد التربوي:

8- )  أ.د. صبيحة موسى البياتي )رئيسة 
 أ.د. نظام عبد اللطيف جليل  -2
 م.د. عبد الكريم الشمري  -0

 
 مساهمات السادة اعضاء الهيئة التدريسية في الفرع في اللجان المختلفة في الكلية:

 رئيس لجنة الترقيات و رئيس تحريرمجلة    المستنصرية الطبية  وهاب أ.د. حازم عبد الرازاق عبد ال -8
 ممثلة الفرع في لجنة االرشاد التربوي المركزية   أ.د. صبيحة موسى البياتي  -2
 عضو لجنة تطوير المناهج في الكلية   أ.م.د. باسم صافي المكوطر  -0
 عضو لجنة تطوير المناهج   م.د. حيدر فاضل الربيعي  -4
 ممثلة الفرع في لجنة االعتمادية    م.د. رزان عبد الحسن  -3

 
 البحث العلمي: 

للسادة اعضاء الهيئة التدريسية في الفرع مساهمات مشهود لها في البحث العلمي كلٌ حسب تخصصه المثبت في 
لأستاذ الدكتور نظام   (post-renal transplant tumors). حيث تم اختيار البحث الموسوم 2-الجدول رقم

عبد اللطيف جليل كأحد افضل عشرة بحوث منشورة في منطقة الشرق االوسط من قبل المكتبة االكاديمية االميركية. 
بحثا  في مختلف التخصصات الطبية، تم نشر بعضها و  84انجز السادة اعضاء الهيئة التدريسية في فرع الطب 

 مجالت العلمية الرصينة العراقية و العربية و العالمية. البعض االخر ينتظر النشر في مختلف ال
كما يحرص اعضاء الهيئة التدريسية في فرع الطب على نشر بحوثهم في المجالت العلمية المرموقة ذات معامل  

 التأثر العالي أضافة إلى اهتمامتهم في تاليف الكتب العلمية حيث تم نشر الكتب التالية:
 ثة اجزاء( لأستاذ المساعد د. عبد االمير االشبالموسوعة داء السكري )ثال -8
لأستاذ الدكتور عباس ناجي (ECG for Medical Students)تخطيط القلب الكهربائي للطلبة  -2

 الشريفي 
0- Multimedia in Nephrology  .لأستاذ الدكتور نظام عبد اللطيف جليل 
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 البنية التحتية لفرع الطب: 

يحتل مكتب رئاسة فرع الطب الباطني غرفتين في الطابق الثاني من بناية عمادة كلية الطب. يتم القاء  -8
على  3و  4و  0المحاضرات النظرية  على طلبة المراحل الثالثة و الرابعة و الخامسة في القاعات المرقمة 

و السادسة في ردهات قسم الطب التوالي. كما يتم التدريب السريري لطلبة المراحل الثالثة  و الرابعة 
الباطني في مستشفى اليرموك التعليمي و المستشفيات و المراكز التعليمية االخرى المثبتى في الفقرة 

 القادمة. و يتم تدريب طلبة المرحلة الخامسة في اقسام العيادة االستشارية لمستشفى اليرموك التعليمي. 
 

 المستشفيات التعليمية: 
تم تدريب طلبة الكلية في المراحل الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة في ردهات قسم الطب بصورة رئيسية ي

الباطني في مستشفى اليرموك التعليمي و اقسام العيادة االستشارية لنفس المستشفى، إضافة إلى مستشفى اليرموك 
 ها المستشفيات و المؤسسات الصحية التالية:التعليمي، تشمل المستشفيات التعليمية التي يمكن تدريب طلبة الكلية في

 مستشفى الكرامة التعليمي  -8
 مركز ابن البيطار المراض القلب  -2
 مستشفى ابن النفيس التعليمي  -0
 مستشفى ابن رشد لالمراض النفسية  -4

 
 القاعات الدراسية:

اضرات النظرية فيها للمراحل إضافة للقاعات الدراسية الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة التي يتم اعطاء المح
الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة على التوالي، هناك قاعتين في ردهات قسم الطب الباطني في مستشفى 

 اليرموك التعليمي و قاعة للتدريس السريري في مادة الطب النفسي في داخل الكلية. 
 

 مختبر المهارات السريرية:
ريرية لغرض البدء بتقديم خدماته التدريبية لطلبة المراحل الدراسية المختلفة التي يقوم تم انشاء مختبر المهارات الس

. و يشتمل المختبر على قاعتين تحتوي على اجهزة 2380/2384فرع الطب بتدريسها خالل العام الدراسي القادم 
حص منظار العين و متخصصة بالتدريب على الفحوصات السريرية المهمة كفحص اصوات القلب و الرئتين و ف

 فحوص ناظور القصبات الهوائية و الجهاز الهضمي السفلي و العلوي. 
 

 طلبة الدراسات االولية: 
يقوم الفرع بتدريس طلبة المراحل الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة مواد الطب الباطني و طب االمراض 

 ة المراحل المختلفة التي يقوم الفرع بتدريسها. اعداد طلب 8الجلدية و طب االمراض النفسية، يمثل الشكل 
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 اعداد طلبة الدراسات االولية الذين يقوم فرع الطب بتدريسهم -8-شكل رقم
 االشراف على الدراسات العليا:

يتولى فرع الطب مهمة االشراف على تدريب طلبة المجلسين العراقي و العربي لأختصاصات الطبية إضافة 
إلى المساهمة الفعالة ألعضاء الهيئة التدريسية في الفرع في االشراف على طلبة الدراسات العليا في الكلية في 

 تخصصات العلوم الطبية االساسية االخرى. 
اسات العليا التالية خالل السنوات الدراسية القادمة بعد استحصال الموافقات االصولية على فتح كما في النية فتح الدر

 هذه الدراسات:
 دبلوم عالي في طب المسنين  -8
 دبلوم عالي في طب الطواريء -2
 دبلوم عالي في االمراض الصدرية و الحميات -0
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 نبذة تأريخية:

لطلبة المرحلة الثالثة و بدء بتدريس مبادئ الجراحة العامة  1799-1799تأسس فرع الجراحة في العام الدراسي      

، عند تأسيس الفرع كان عدد التدريسيين فيه ستة تدريسيين و أول رئيس للفرع كان األستاذ المساعد الدكتور صبيح 

الشوك، بعد ذلك استمر الفرع بتدريس مواضيع مختلفة في الجراحة العامة و تفرعاتها لطلبة المراحل الرابعة و 

رئاسة الفرع منذ تأسيسه و الى اآلن عدداَ من الجراحين ذوي خبرة عالية في  الخامسة و السادسة ، تناوب على

  مجال تخصصهم و المدرجة اسماءهم وفق التسلسل الزمني لرئاسة الفرع :

 

                                  

             أ.د. رجاء مصطفى                                        أ.د. فوزان النائب          أ.م.د. صبيح الشوك

1799-1791   1791-1793 /1772-2004                          1793-1772 

                                                                                                                                             

 

 

 

 أ.د. خالد كريم                       أ.د. نجيب صليوة              وانأ.د. محمد العل    

    2004-2001               2001-2013                                  2013- 2014                         

الجراحة وبتفرعاتها للوصول إلى الريادة على  رته ألن يكون صرحا  مرموقا  في مجالياألستمرار في مس  الرؤيا:

اجراء أبحاث طبية متميزة ومنهاجه التدريسي وتطوير  المستوى المحلي واألقليمي والعالمي ، وذلك من خالل تطبيق

علمية ، وتوفير العالج المتميز للمجتمع و تبادل الخبرات مع الكليات الوطنية والعالمية في الفي كافة اختصاصاته 

      . الجراحة مجال

تحقيق التميز في طرائق التعليم الطبي والتطلع ألستعمال التقنيات الحديثة ، وإعداد وتخريج  أطباء  :الرسالة

عالية في ممارسة مهنة الطب بطريقة اخالقية والتشجيع على اجراء البحوث الطبية مع خدمة   اتكفاء اصحاب

 . الطبيةالمجتمع والتفاعل معه ومع تكوين عالقات علمية مع المراكز 
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  األهداف:

للمجتمع تقديم خدمات متميزة لغرض معلومات طبية عالية الطب حاملين لتخريج أطباء اكفاء في ممارسة       •
 .تنمية الرغبة في التعليم الطبي المستمرإضافة الى  والتحلي باخالقيات الطب

 المرضى وانشاء عالقة ذات قيم اخالقية راقية  لتواصل الفعال معا . 
 .للمجتمع  التشجيع لمواصلة البحث العلمي لغرض تطوير المستوى الصحي     • 

  مع المؤسسات العلمية المرموقة محليا  وإقليميا وعالميا  إقامة تعاون علمي وبحثي . 

 تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على البحث العلمي وتطوير قدراتهم التدريسية والتربوية . 

  وخارجه العراقاألشتراك المتميز في المؤتمرات والندوات الطبية داخل . 

  إضافة للسعي أليجاد  العراقبناء عالقات علمية متبادلة بين الفرع في الكلية مع فروع الجراحة في جامعات
 . تبادل ثقافي مع الجامعات األقليمية و الدولية في الجانب الجراحي

 التطلع الى تحقيق انشاء مستشفى تعليمي جامعي. 

 التكوين اإلداري لفرع الجراحة:

تدريسي يزاولون مهمة التدريس النظري و التدريب السريري لطلبة  57ليا  من يتألف فرع الجراحة حا - ت

المراحل الثالثة و الرابعة و الخامسة اضافة الى المرحلة السادسة في عدة مواد و تشمل الجراحة العامة، 

و األشعة  وجراحة المسالك البولية، وجراحة األطفال، و الجراحة التجميلية، و العناية المركزة و التخدير،

التشخيصية، و جراحة الصدر و القلب و األوعية الدموية، و جراحة الجملة العصبية،و جراحة العظام و 

 الكسور،و جراحة األنف و األذن و الحنجرة، وجراحة العيون.

 و فيما يلي اسماء أعضاء الهيئة التدريسية مع اللقب العلمي و التحصيل العلمي إضافة الى األختصاص:

 1رقم جدول 

 االختصاص الدقيق الشهادة  اللقب العلمي اسم التدريسي 

 جراحة األنف واألذن البورد العربي  رئيس الفرع /استاذ  سين اايهاب طه ي.د
 و الحنجرة  

 جراحة األطفال  البورد العراقي  مدرس/ مقرر الفرع  علي فاروق عبد هللا .د

 الملكيةزمالة الكلية  استاذ  نجيب صليوه . د
 البريطانية 

 الجراحة العامة

 الجراحة العامة البورد العربي استاذ ميثم محمد خلف . د

 الجراحة العامة البورد العربي استاذ محمد كامل محمد. د

 الجراحة العامة  البورد العراقي استاذ مساعد زبد عبد الكريم . د

 الجراحة العامه     البورد العراقي  استاذ مساعد رائد فاضل كاظم . د

 الجراحة العامه   زمالة الكلية الملكية البريطانية استاذ مساعد  حازم نائف برنوطي . د

 البورد العربي استاذ مساعد  غسان علي محسن .د
 البورد العراقي

 الجراحة العامة 
 جراحة الجهاز الهضمي

 البولية الجراحة البورد العراقي  استاذ مساعد  عصام سلمان حبيب . د

 الجراحة البولية البورد العراقي استاذ مساعد  عالء الدين حسين .د

 الجراحة البولية البورد العراقي  استاذ مساعد  عمار فاضل عبد . د

 الجراحة العامة البورد العربي استاذ  خالد كريم رجب. د

 جراحة األنف واألذن البورد العراقي  استاذ مساعد عمار هادي خماس. د
 و الحنجرة 

 جراحة األنف واألذن البورد العراقي  استاذ مساعد  علي احسان مهدي . د
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 و الحنجرة 

 جراحة األنف واألذن البورد العراقي  أستاذ مساعد  محمد رديف داود . د
  و الحنجرة 

 جراحة العظام والكسور  البورد العراقي  استاذ مساعد  زيد وجية رؤوف.د

 جراحة العيون البورد العربي  استاذ مساعد  فائز اسماعيل علي .د

 التخدير و العناية المركزة البورد العراقي  استاذ مساعد علي هادي مصلح . د

 اشعة / جراحة  البورد العراقي  استاذ مساعد  منى عبد الغني .د

   جراحة العامه  البورد العراقي  مدرس  فراس مجيد كطوف  . د

 جراحة العامه  البورد العراقي  مدرس  ابراهيم خليف . د

 جراحة العامه  البورد العراقي  مدرس  احمد اسامة . د

 جراحة العامة البورد العراقي  مدرس  جميل هزاع رشيد .د

 جراحة العامة البورد العربي مدرس د. زعيم فزع دهله

 العامةجراحة  البورد العراقي  مدرس د. علي عادل عبدهللا

 جراحة العامة البورد العراقي  مدرس د. وسام خالد عبدالجبار

 جراحة تجميلية  البورد العراقي  مدرس  علي امين محمد صالح.د

 االشعة التشخيصية ماجستير / رومانيا مدرس   امل باقر محمد . د

 االشعة التشخيصية البورد العراقي مدرس  فارس مجيد سعيد. د

 االشعة التشخيصية البورد العراقي  مدرس  نجالء حنون فليح . د

 التخدير و العناية المركزة ماجستيرتخدير/اندونيسيا مدرس احمد حقي اسماعيل. د

 التخدير و العناية المركزة البورد العراقي  مدرس  ايمن حميد لطيف.د

 واألذنجراحة األنف  البورد العراقي  مدرس  فالح مهدي كاظم . د
 و الحنجرة 

 جراحة األنف واألذن البورد العراقي  مدرس  حيدر وهاب عمران . د
 و الحنجرة 

 جراحة األنف واألذن البورد العراقي  مدرس  عبد الحسين كريم .د
 و الحنجرة 

 جراحة األنف واألذن البورد العراقي  مدرس  علي عبد محمد .د
 و الحنجرة 

 البورد العراقي مدرس  مصطفى اسامة.د
 العربيالبورد 

 جراحة عامة

 البورد العراقي مدرس  حسنين عبد االمير .د
 البورد العربي 

 جراحة عامة

 جراحة الجملة العصبية البورد العراقي  مدرس  حيدر قطران رحيم. د

 جراحة الجملة العصبية  البورد العراقي  مدرس  سعد فرحان كاظم .د

 جراحة الجملة العصبية  البورد العراقي  مدرس  خضر شكر حميد.د

 جراحة الجملة العصبية  البورد العراقي  مدرس  محمد عبد الجليل .د

 جراحة العظام والكسور  البورد العراقي  مدرس  حمزة نعمه العبادي.د

 جراحة العظام والكسور  البورد العراقي   مدرس  محمد جعفر جواد . د

 جراحة العظام والكسور  البورد العراقي  مدرس  سعد مبارك رشيد .د

 جراحة العظام والكسور  البورد العراقي  مدرس  احمد لطيف عواد .د

 جراحة العظام والكسور  البورد العراقي  مدرس  مشتاق طالب حسين .د

 جراحة العظام والكسور  البورد العراقي  مدرس  علي عزيز علي .د

 جراحة الصدر  البورد العراقي  مدرس  محمد جالل جميل .د

 جراحة األطفال  البورد العراقي  مدرس  علي عكاب جودة .د

 جراحة العيون  البورد العراقي  مدرس  حسنين صفاء شبر .د

   جراحة العيون البورد العراقي  مدرس  ياسر عبد الرزاق . د

 االشعة التشخيصية البورد العراقي  مدرس  وسن كاظم كمونة  . د

 االشعة التشخيصية البورد العراقي  مدرس اسماء فضل طالب . د
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 طالب بورد عراقي معيد  محمد سهيل نجم . د
 في جراحة العيون 

 بكلوريوس طب وجراحة

 طالب بورد عراقي في معيد د. محمد جاسم
 جراحة األطفال

 بكلوريوس طب وجراحة

 مقيمة قدمى في األشعة معيد د. فرح أكرم
 التشخيصيه

 بكلوريوس طب وجراحة

 طالب بورد عراقي في معيد د. محمد أحمد العلوان
 الجراحة العامه

 بكلوريوس طب وجراحة

 

األداريين : يتألف الفرع من ثالثة موظفات تقوم على إدارة الفرع و تنظيم األعمال االدارية و السكرتارية و فيما  - ث

 عدد سنوات الخدمة:يلي اسماء الموظفات و تحصيلهم الدراسي و 

 

 2جدول رقم 

 سنوات الخدمة التحصيل الدراسي األسم

 36 متوسطة مديحة حسين عباس

 16 إعدادية التجارة / قسم اإلدارة شيماء محمود عباس

 04 إعدادية / علمي سمر توما سلو

 

  الدراسية.يكون الدوام في المرحلة الخامسة وفق نظام الكورسات و بواقع كورسين في السنة 
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 مفردات المنهج التدريسي لفرع الجراحة 

 محاضرة وتتناول المبادئ العامة للجراحة : 23تتكون من   المرحلة الثالثة :

1. Introduction to surgery, abdominal incisions and suture materials.     

2. Wound healing, types and complications. 

3. Burns and skin graft. 

4. Surgical Infection. 

5. Blood transfusion. 

6. Fluids, electrolytes and acid base balance.      

 الفصل األول 

7. Cysts, ulcer, fistulas, and sinuses. 

8. Trauma, hemorrhage, critical care and acute life support. 

9. Metabolic response to trauma. 

10.  DVT, with diseases of peripheral arteries, veins, and lymphatics. 

11.  Sterilization, disinfection, and hospital acquired infections. 

12.  Shock. 

13.  Haydatid disease. 

14.  Surgical oncology.         

 الفصل الثاني 

15.  Skin tumours. 

16.  Principles of transplantation. 

محاضرة  03محاضره للجراحة العامه و جراحة األطفال و الجراحة التقويميه  إضافة الى  33و تشمل   المرحلة الرابعة :

 للجراحة البولية :

 الجراحة العامه : . أ

1. Esophagus. 

2. Upper GIT bleeding. 

3. Stomach & duodenum. 

4. Gallbladder & liver. 

5. Obstructive jaundice. 

6. Pancreas. 

7. Appendix. 

8. Small & large bowel diseases.     الفصل األول 

9. Intestinal obstruction. 

10.  Rectum. 

11.  Anal canal. 

12.  Peritoneum. 

13.  Hernias.  
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14.  Spleen. 

15.  Portal hypertension. 

16.  Thyroid gland. 

17.  Parathyroid glands.     الفصل الثاني 

18.  Salivary glands and mouth lesions. 

19.  Breast. 

 جراحة األطفال :  يتم أعطاء المحاضرات في الفصل األول . ب

 

1. Neonatal Intestinal Obstruction. 

2. Infantile Hypertrophic Pyloric Stenosis. 

3. Intussusception. 

4. Inguinoscrotal conditions in children. 

5. Common childhood tumours. 

6. Abdominal Pain in children and acute appendicitis. 

7. Constipation and rectal prolapse. 

8. Meckles diverticulum. 

 ج. الجراحة التقويميه : يتم أعطاء المحاضرات في الفصل الثاني

1. Hand Infection. 
2. Diabetic ulcer. 

 
 د. الجراحة البولية :
1 – signs, symptoms & investigations in Urology  
2 – Renal failure  
3 – Congenital anomalies of urinary system  
4 – Renal injuries  
5 – Urolithiasis  

6 – Urinary tract infections       الفصل األول 
7 – Renal tumours 
8 –Congenital anomalies & injuries of the bladder. 
9- Neurogenic bladder  
10- Bladder specific & non specific infections 
11-Incontinence,fistula, stones & diverticulum 
12- Cancer of Bladder & diversion 
13- Benign prostatic hyperplasia  
14- Cancer of Prostate  
15- Urethra, Congenital anomalies & injuries  

16- Urethritis & Urethral strictures     الفصل الثاني 
17- Penis & Scrotum 
18- The Testes  
19- Infertility & Impotence 
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يكون نظام التدريس للمرحلة الخامسة وفق نظام الكورسات حيث يشمل الكورس على مواد فرعيات  المرحلة الخامسة :
 الجراحة العامه اضافة الى جراحة العيون و جراحة األنف و األذن و الحنجرة.

فرعيات الجراحة العامه : و تشتمل على محاضرات في جراحة العظام و الكسور و األشعة التشخيصية و جراحة  . أ
 ب و الصدر و األوعية الدموية اضافة الى التخديرو جراحة الجمله العصبيه .القل
 جراحة العظام و الكسور : .8

1. Introduction of fractures. 
2. Injuries and fractures of upper limbs. 
3. Injuries of the hand. 
4. Injuries and fractures of the spine. 
5. Injuries and fractures of the pelvis and acetabulum. 
6. Dislocation of hip joints and fracture neck femur. 
7. Injuries and fractures of lower limbs. 
8. Foot injuries and fractures. 
9. Diabetic foot. 

 التخدير و العناية المركزه : .2
1. Preoperative assessment and preparation. 
2. Regional anesthesia. 
3. Anesthetics equipment. 
4. Inhalational and intravenous anesthetic agents. 
5. Muscle relaxant. 
6. Drugs used in association with anesthesia. 
7. Postoperative Complications. 
8. Local anesthetic agents. 

 األشعة التشخيصيه : .0
1. Gastrointestinal tract Imaging. 
2. Hepatobiliary Imaging. 
3. Imaging in bone diseases. 
4. Imaging of normal and common pathological diseases of the chest. 
5. Neuroimaging. 
6. Imaging of the urinary system. 

 جراحة الجمله العصبيه : .4
1. Head Injuries. 
2. Spinal cord Injuries. 
3. Space occupying lesions of the brain. 
4. Raised intracranial pressure. 
5. Congenital anomalies and hydrocephalus. 

 جراحة الصدر و القلب و األوعية الدمويه: .3
1. Surgery of Ischemic Heart diseases. 
2. Valvular Heart Surgery. 
3. Congenital Heart Surgery. 
4. Cardiac trauma. 
5. Chest trauma. 
6. Deep vein thrombosis. 
7. Varicose veins. 
8. Lung abscess.  
9. Bronchogenic carcinoma. 
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10.  Haydatid disease of the lung. 
11.  Acute and chronic arterial obstruction. 
12.  Pleural diseases. 

 جراحة العيون: . ب
1. Anatomy and physiology of the eye. 
2. Diseases of the conjunctiva. 
3. Diseases of the cornea. 
4. Diseases of the lens. 
5. Uveitis. 
6. Diseases of the retina. 
7. Refractive diseases. 
8. Squint. 
9. Neuro-ophthalmology. 
10.  Orbital diseases. 
11.  Eyelid and lacrimal diseases. 
12.  Glaucoma. 
13.  Ocular trauma. 
14.  Systemic diseases and red eye. 
15.  Laser in ophthalmology. 

 ج. جراحة األنف و األذن و الحنجره :
1. Anatomy of the ear. 
2.  Diseases of the external ear. 
3. Acute and chronic otitis media with complications. 
4. Hearing loss and audiology. 
5. Neoplastic diseases of the ear. 
6. Anatomy of the nose. 
7. Epistaxis. 
8. Allergic rhinitis. 
9. Sinusitis and complications. 
10.  Nasal polyposis. 
11.  Neoplastic diseases of the nose and paranasal sinuses. 
12.  Anatomy of the throat. 
13.  Tonsillitis and pharyngeal infections. 
14.  Laryngitis and laryngeal infection. 
15.  Stridor and tracheostomy. 
16.  Vocal cord paralysis and hoarseness of voice. 
17.  Neoplastic diseases of the pharynx. 
18.  Neoplastic diseases of the larynx. 
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 : البحث العلمي 

بكتابة البحوث و تقييمها لعدد من المجالت على صعيد الكلية و القطر إضافة لبعض المجالت  ونيقوم التدريسيي    

ثمانية عشر بحثاَ في مختلف   2380-2382الدولية . يحث بلغ عدد البحوث المنشورة خالل العام الدراسي 

ضافة لذلك توجد خطة مجاالت الجراحة منها ما تم نشره في مجالت عالمية  رصينة ذات معامل تأثير عالي . إ

سنوية للتدريسين عن البحوث المستقبلية وفقاَ لمجاالت االهتمام و فيما يلي جدول يوضح بعض االهتمامات البحثية 

  و العملية للتخصاصات الجراحية .

 3جدول رقم 

 مجاالت  االهتمام  البحثي  للتدريسيين  التخصص

 البحوث حول الحاالت الجراحية الشائعة بضمنها جراحة الحوادث  - الجراحة  العامة  -8
 الجراحة النظارية  -
 االكتشاف المبكر لسرطانات الثدي واالمعاء الغليظة -

 جراحة االنف واالذن  -2
 والحنجرة

 استعماالت الليزر في العالج الجراحي  لبعض الحاالت -
 الجراحة الناظورية المراض الجيوب االنفية  -
 الجراحة التقليدية لباقي العمليات التقليدية  -

 بحوث حول حصى الجهاز البولي وطرق العالج المختلفة  - جراحة المسالك البولية -0
 بحوث الجراحة البولية التقويمية والسلس البولي  -
 بحوث العقم وعالجه -

 بحوث اورام الجهاز العصبي  جراحة الجملة العصبية --4
 بحوث جراحة الحوادث 

 بحوث الجراحة الناظورية وبحوث استخدام الخاليا الجذعية 

 بحوث الجراحة الناظورية التشخيصية والعالجية لمفصل الركبة  - جراحة العظام والكسور -3
 بحوث تبديل مفصل الركبة والورك  -
 بحوث تخص مختلف العالجات للكسور وانواع التثبيت -

 بحوث حول الحد من العمى في العراق - جراحة العيون-3
 بحوث حول التطورات الحديثة في امراض القرنية والقزحية والشبكية   -

 جراحة الصدر والقلب -9
 واالوعية الدموية 

 بحوث جراحة الحوادث وعمليات القلب المتنوعة -

بعة للوقاية من انواع و مستجدات طرق التخدير و العناية المركزة و االساليب المت التخدير-1
 المضاعفات اثناء العملية

 بحوث في مجاالت العلوم العصبية بما يخص امراض االطفال والمجاالت  االشعة التشخيصية -8
 التشخيصية االخرى

 بحوث تطوير طرق عالج امراض الجهاز الهضمي الوالدية لدى االطفال  جراحة االطفال -83
 االطفالبحوث الجراحة الناظورية في   -

 أهم الطرق المستحدثة في الجراحة التقويمية  الجراحة التجميلية  -88
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 :البنية التحتية 

يتألف الفرع من غرفتين مع قاعة تدريسية عدد واحد . يحتوي الفرع على عدد من المكاتب و مزود بعدد اربعة    

 من الحواسيب المكتبية فضالَ عن عدد من الحواسيب المحموله )الالب توبات( مع اجهزة عرض للبيانات.

 : خدمة المجتمع 

جتمع من خالل عملهم كأطباء اختصاص في مجاالت يمارس اعضاء الهيئة التدريسية خدمات في خدمة الم  

الجراحة في مستشفى اليرموك التعليمي اضافة الى عدد من المستشفيات التعليمية االخرى في بغداد حيث يعمل 

الكادر التدريسي في العيادات االستشارية و المراكز التخصصية اضافة الى اجراء العمليات الطارئة و الحاالت 

خارج اوقات الدوام الرسمي في . كما يشارك بعض التدريسيين ضمن الحمالت الصحية في  البارده داخل و

 المناسبات و االعياد الدينية و الرسمية.

 :الدراسات العليا 

يشرف عدد من التدريسيين على طلبة البورد العراقي و العربي و المنسبين للعمل ضمن المستشفيات التعليمية    

حيث يبلغ عدد طلبة  البورد العراقي و العربي في مستشفى اليرموك التعليمي خالل العام في الفروع الجراحية . 

 ستون طالبا . 2380-2382الدراسي 

 :نشاطات الفرع االخرى 

يعمل بعض التدريسيين في الفرع ضمن اللجان االستشارية لوزارة الصحة اضافة الى العمل ضمن لجان اخرى 

 متنوعة ضمن الجامعة و الوزارة.
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طفال في وبدأ بتدريس طب األ 8898طفال في كلية الطب / الجامعة المستنصرية في سنة تأسس فرع طب األ

الخامس و بعدها الصف ولى، وفي السنة التالية استمر الفرع بتدريس الصف الصف الرابع / الدورة األ

نذاك آوكانت سعته  ، طفال في مستشفى اليرموك التعليميطفال في قسم األاأل كان التدريب السريري لطب،والسادس

الى مستشفى الطفل المركزي التعليمي في االسكان وهي  8818اثنان وسبعون سريرا، ثم انتقل التدريب في عام 

 سرير(. 233كثر من أ) تسع   كبر مستشفى لالطفال في قضاء الكرخ في بغداد أ
 هداف الفرعأ

 الفرع هي: ةهداف عند نشأكانت األ         
. يكتسب الطالب المهارات الالزمة لرعاية صحة الطفل منذ الوالدة وطرق استنباط مؤشرات نموه الجسمي 8   

 والعقلي. 
 الوقاية منها. سبابها وطرقأطفال الشائعة في العراق والوطن العربي ومراض األأ. يتعلم الطالب 2   

 تي:هداف كاآلللتوسع في العلوم الطبية ولمواكبة الخدمات الصحية تم تحديث األ ونظرا           
 الرؤيا المستقبلية للفرع: -أ

 .جل الوصول للمعيار الدوليأداء من لتحسين األ .8
نترنت، مثل التوأمة مع إحدى الجامعات أو أحد األ حديثا تكنولوجيالالستفادة من ما وصلت اليه   .2

 المستشفيات في الخارج.
 كثر  لطالب الطب في المجتمع مثل االرشاد و التعليم واألبحاث الوبائية ... الخأللوصول الى مساهمات  .0
 وسكي في األداء السريري )قياس المهارات السريرية في الفحص(.إدخال امتحان األ  .4
  .تدريس الطب على قاعدة األدلة .3
  .يحتاج الطالب إلى المساهمة في المؤتمرات الوطنية .3
وكذلك القاء البحوث الطالبية العراق اعطاء فرصة للطلبة االوائل والممتازين للتدريب في الجامعات خارج  .9

 .الجيدة في المؤتمرات الدولية
  االهداف العامة: -ب

علم طب األطفال األساس، طب األطفال في المجتمع ومشاكل األطفال  لتخريج طبيب لديه معرفة واسعة في .8
 . جهزة وعند األعمار المختلفة بما في ذلك فترة ما بعد الوالدةالشائعة في مختلف األ

منح الخريج الجديد امكانية التعامل مع حاالت الطوارئ الشائعة لأطفال والوقاية من األمراض المعدية في  .2
 . مرحلة الطفولة

شراك الخريجين في برامج منظمة الصحة العالمية في األطفال مثل التهابات الجهاز التنفسي الحادة، ا .0
طفال وتحديد والرضاعة الطبيعية، وعالج الجفاف، وتقييم النمو وتوثيق الخطوط المئوية لنمو األ

 . االنحرافات من العادي
وكذلك الفحص السريري، ومعرفة كيفية تمكين الخريجين مهارة مراجعة تاريخ المرض بصورة دقيقة   .4

 . الوصول الى التشخيص، والتشخيص التفريقي وثم خط المعالجة، التشخيص والمتابعة
اقحام الخريج في المساهمة في خدمة المجتمع مثل تعليم األم للنظافة، غسل اليدين، أهمية الرضاعة  .3

 .الطبيعية، خطر التدخين، والسمنة ... الخ 
كتابة التاريخ للحالة المرضية، نتائج الفحص والمتابعة والعالج واتخاذ  ةياسات كيفتدريب طلبة الدر .3

 .القرار المناسب في الوقت والمكان المناسب 
 . خرين والمجتمعتعليم الطالب أخالقيات الطب وفن التعامل مع اآل  .9
 . تعليم الطالب كيفية حل المشاكل التي قد يواجهونها في سوق العمل  .1
 .الب كيفية التعبير عن رأيهم وكيفية الدفاع عن أنفسهمتعليم الط  .8

  .تشجيع األنشطة االجتماعية والرياضية .83
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 ع :الهيئة التدريسية للفر
صبح أ 8819ربعة، وفي عام أعضاء الى وبعد عامين ازداد عدد األ نينعضاء الهيئة التدريسية في بداية انشاء الفرع اثأكان عدد  

ستاذ أوثالثة بمرتبة  8ستاذ متمرس عدد أعضو منهم :   89الى  2383 ن وصل في الوقت الحاضرأثم استمر التزايد الى  3العدد 

ستاذ مساعد و سبعة بمرتبة مدرس )منهم اثنان يتدربون لنيل شهادة المجلس العراقي لالختصاصات الطبية في أ، ستة بمرتبة 

لنيل شهادة البورد  طباء يتدربون حالياً أربعة أطفال(، اضافة الى وجود مراض القلب عند األأومراض الدم أاختصاصات دقيقة: 

 طفال.العراقي في طب األ

خصائيين من داخل و ويحاول الفرع الحصول على الكفاءات العلمية في التخصصات الدقيقة من خالل استقطاب األ
 ملة شهادة البورد لبعضها.  اضافة الى تشجيع الخريجيين الجدد من ح العراقخارج 
ول اجتماع في أقل، ويكون عضاء الهيئة على األأينعقد مجلس الفرع بحضور رئيس الفرع والمقرر وثلثي       

بداية السنة الدراسية يحدد فيه الخطة التدريسية والبحثية للفرع اضافة الى الفعاليات العلمية واالرشادية للسنة، 
ر االجتماعات بواقع اجتماع اتكر،  اءالهيئةالتدريسية، مسؤولي المراحل والمنهاج عضأاضافة الى تحديد مهام 

عضاء أكثر عند الضرورة، حيث يناقش فيها توصيات مجلس الجامعة والكلية وكذلك متابعة مهام أو أ واحد شهريا  
 الهيئة ،المشاكل المستجدة ، متابعة المنهاج والبحوث.

 ة التدريسية فهي:عضاء الهيئأما عن مهام أ      
التدريس النظري و السريري لمختلف الصفوف اضافة الى تدريب طلبة الدراسات العليا من البورد  .8

 العربي والعراقي.
 االرشاد التربوي. .2
 االطالع على المشاكل التي تواجه الطلبة وتذليل الصعوبات التي يواجهونها. .0
 ساعات مكتبية ومتابعة العلم ومناقشة ما هو جديد. .4
 عضاء لمتابعة الفعاليات المختلفة كالبحوث، التعليم الطبي المستمر ، المنهاج وغيرها.زيع األتو .3
 حضور الفعاليات العلمية المختلفة داخل وخارج الفرع و المشاركة فيها.  .3

 
 أسماءأعضاء الهيئة التدريسية للفرع

 

 االسم الثالثي واللقب
 اللقب العلمي
 المرتبة
 العلمية (

 الحاصلالشهادة 
 عليها

 االختصاص الدقيق

 د. باسل متي سليم حنا هنودي
استاذ مساعد 
 )رئيس الفرع(

البورد العربي في طب 
 االطفال

 حديثي الوالدة

 د. عصام احمد عبد هللا الصالح
مدرس )مقرر 

 الفرع(

البورد العراقي في طب 
 االطفال

البورد العراقي 
 لالختصاصات الدقيقة

 واالورام امراض الدم

 امراض الجهاز العصبي MRCP متمرس  استاذ د.عبد الغني زغير الراوي

 الغدد الصماء MRCP متمرس  استاذ د. نجله ابراهيم أيوب محمد سعيد

 استاذ د. مهدي محمد مراد البياتي
البورد العربي في طب 

 االطفال
 االمراض التنفسية

 استاذ د. اديبة محمد مراد البياتي
 البورد العربي في طب

 االطفال
امراض الكلى وامراض 

 سوء التغذية

 استاذ  د. صبيحة حمد حسن المفرجي
البورد العربي في طب 

 االطفال
الوراثة و جديثي 

 الوالدة
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 استاذ مساعد د. باسم حميد محمد سعيد الحكيم
البورد العربي في طب 

 االطفال

امراض الجهاز 
 الهضمي و الكبد

 

 استاذ مساعد د. رباب حسن باقر حسين
البورد العربي في طب 

 االطفال

االمراض الوراثية و 
الجينية و امراض الغدد 

 الصم

 استاذ مساعد د. غادة فايق ناجي صالح الكفيشي
البورد العربي في طب 

 االطفال
 الغدد الصم

 مدرس د. حيدر ناظم عبد الجبار المياحي
البورد العراقي في طب 

 االطفال
 الغدد الصم

 مدرس السالم داود سلمان العيثاويد. عبد 

البورد العراقي في طب 
 االطفال

البورد العراقي 
 لالختصاصات الدقيقة

 امراض القلب

 مدرس د. بان عادل عبد الجبار عاشور
البورد العراقي في طب 

 االطفال
امراض الجهاز 
 الهضمي و الكبد

 مدرس د. مشرق عبد هللا حسين لطيف الصالحي
في طب البورد العراقي 
 االطفال

امراض الجهاز 
 الهضمي و الكبد

 مدرس د. فاضل عبيس مزعل المعمار
البورد العراقي في طب 

 االطفال
امراض الجهاز 
 الهضمي و الكبد

 امراض الجهاز العصبي MRCP مدرس د. خلدون حميد حسين

 د. اسيل جاسم
البورد العراقي في طب  مدرس

 االطفال
امراض الجهاز 
 الهضمي و الكبد

 

 أسماء المعيدين)الفنيين(

 د. نبيهة نجاتي اكرم 
 

  بكالوريوس طب وجراحة عامة

  بكالوريوس طب وجراحة عامة د. سوسن علي حسين 

 أسماء اإلداريين

العنوان الوظيفي)رئيس مترجمين  بكالوريوس لغة إنكليزية سعاد جاسم سلمان 
 اقدم(

   

  
 رؤساء الفرع السابقين       

 

 الفترة االستاذاسم  

 8818 – 8898 االستاذ الدكتور نجم الدين عبد هللا الروزنامجي 8

 2330 – 8818 االستاذ الدكتور عبد الغني زغير الراوي 2

 2382 – 2330 االستاذ الدكتورة نجلة ابراهيم ايوب 0
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 البنية التحتية:
عمادة كلية الطب ويتكون من غرفتين)غرفة للسكرتارية يقع فرع طب األطفال في الطابق الثاني من بناية 

 وغرفة ألعضاء الهيئة التدريسية(
 

 وليةالدراسات األ
تم حصر التدريس في طب االطفال للصفين الخامس  8889على مدى السنين تم تحديث المحاضرات. وفي عام      

حيد المناهج مع بقية كليات الطب . اال والسادس فقط وذلك حسب متطلبات الوضع انذاك حيث كان التوجه حول تو
انه في السنوات االخيرة تم اعادة التدريس للصف الرابع وذلك لتحسين استيعاب الطلبة و تهيئتهم للتدريب 

السريري في الصف الخامس باالضافة الى اعطاء وقت اكثر للتدريب السريري في الصف السادس حيث ثم تحويل 
 ضرات ضمن المادة النظرية للرابع و الخامس. مناقشات الصف السادس الى محا

 
 لصف الرابعلالخطة الدراسية 

 Theory : 30 hours 

References: Nelson Essentials of pediatrics, 5th edition 

 المادة النظرية)عنوان المحاضرة( عدد المحاضرات

8 Growth and development  

 Definition, Factors affecting growth and development  

8 Growth and development  

 Physiology of growth and development.,Methods of measurement: 
weight, linear growth, circumferential & skin folds  

8  Growth and development  
 Developmental milestones of children from birth until puberty 

8 Growth and development  
Developmental milestones of children from birth until puberty 

8 Immunity:  
 Definition ,Natural immunity. ,Acquired immunity ,Passive and active 

immunity 

8 Immunization:  
 Vaccine and the expanded polio vaccine program.  
 Other vaccines include BCG, diphtheria, tetanus, measles, mumps, 

rubella, hepatitis B, Hemophillus infeunze b vaccine , pneumococcal, 
influenze and rota vaccination 

1  Contraindications for vaccination  
Immunization schedule in Iraq 

8 Infant feeding ,breast feeding 

8 Infant feeding ,formula feeding 

8 Infant feeding ,feeding problems 

8 Infant feeding ,Constipation and vomiting ,Abdominal pain 

8  Meningitis and encephalitis  

8  Mumps Whooping cough 

8  Poliomyelitis and polyneuritis 

8  scarlet fever, rosella infantum 

8  Diphtheria  

8 Measles, German measles  
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8 Tuberculosis 

8 Atopic disorders  

8  Atopic conditions and asthma 

8 Diarrhea and vomiting ,Dehydration 

8 , fluid and electrolytes therapy.ORT 

8 Gasteroenteritis,  

1 Gasteroenteritis, 

8 Nutritional disorders: Failure to thrive ( causes, investigations & 
management) 

8 Nutritional disorders: Kwashiorkor Marasmus. Marasmic-kwashiorkor 

8 Nutritional disorders:  
Calcium metabolism and rickets  

8 Clinical genetics :basic genetics inherited disorders: genetic, 
chromosomal and multifactoral 

8 Gross structural chromosomal abnormalites 

8 Single gene defect and genetic counseling 

 

        
 الخطة الدراسية للصف الخامس لمادة طب االطفال

Theory : 45 hours.     
Clinical : 45 hours(Regarding the clinical training for the fifth year, it 

includes taking history and clinical examination in addition to neonatal 
examination followed by assessment exam. In form of long case 

examination) 
References: Nelson Essentials of pediatrics, 5th edition 

عدد 
 المحاضرات

 المادة النظرية)عنوان المحاضرة(

2 Diseases of the newborn :The normal newborn & care , low birth weight 
baby  

premature baby: definition, causes, complications and management .  

Small for gestational age: complications and management, hyaline 
membrane disease. post term baby: features, management and 

complications 

2 neonatal birth injures.  
Hypoxic ischemic encephalopathy: causes, pathophysiology, clinical 

features, 

2 metabolic disease of the newborn: infant of diabetic mother, 
hypoglycemia, hypocalcemia & hypomagnicemia ,Others: umbilical 

hernia and umbilical granuloma, ambiguous genitalia 

1  assessment ( APGAR score), management and resuscitation of the 
newborn. 

6 Hematology and oncology  
Approach to the diagnosis and management of anaemia Spherocytosis , 

thalassiemias and iron deficiency anemia. 

Hematology and oncology :thalassiemias and iron deficiency anemia. 
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, Hematology and oncology :Acute leukemia in children 

Hemorrhagic disorder in children including hemophilia, von-willibrand 
disease and thrombocytopenia hematological disease of the newborn: 

3 Respiratory diseases: Infectious croup 

Respiratory diseases: Bronchiolitis and pneumonia 

3 Poisoning General measures ,Salisylate, , Poisoning ,Kerosens , Lead 
,Iron 

1 Rheumatic diseases and rheumatic fever 

2 Neonatal infections: major, minor, septicemia, meningitis, intrauterine 
infections ( congenital rubella, toxoplasmosis, HIV) 

2 Neonatal convulsions 
Nervous system disorders  

 Convulsions disorders: definition, classification, and clinical types 
including febrile convulsion, infantile spasm, petit mal seizures, and 
myoclonic seizures 

2  Cerebral palsy: differential diagnosis, classification and management  
Mental retardation: differential diagnosis, classification and 

management ) hypothyroidism, Down’s syndrome, 
mucopolysaccharidosis and others)  

1 Kalazar 

4 Congenital heart diseases, Heart failure ,cardiomyopathy 

1 Behaviour problems, & child abuse 

2 Diabetes mellitus 

3 Renal system disorders  
 Urinary tract infection, Acute post streptococcal glomerulonephritis , 

Nephrotic syndrome. Hemolytic uremic syndrome Wilm’s tumor  

1 Short stature 

1 Congenital malformations of the GIT: Tracheo-esophagieal fistula 
,Pyloric stenosis ,Hirshsprung dis. 

1 Inborn error of metabolism 

2 Neonatal hyperbilirubinemia ( jaundice): physiology of bilirubine 
metabolism & classification of neonatal hyperbilirubinemia. Differential 

diagnosis of hyperbilirubinemia, physiology of neonatal jaundice, breast 
milk jaundice, hemolytic disease of the newborn, kernicterus, direct 

hyperbilirubinemia and others 

1 malabsorption 

45  

 
    

Clinical training of the sixth year follows these guidelines 
Clinical : 9 weeks. 

 

Day 08:15 -
08:45 

am 

8:45-
9:30 

9:30-
11:30 

am 

11:30-
12:00 

MD 
12.00MD-1.30 pm 

Sunday  Arrival,  Welcome and Orientation    :  review on OSCE    
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Monday  Morning 
report 

Student 
& 

senior 
round 

Clinical 
Session 

* 
Rest  

Skill sessions 
according to the next 

table 

Tuesday Morning 
report 

= 
= 

= = 

Wednesday  Morning 
report 

= 
= 

= = 

Thursday  Morning 
report 

= 
= 

= = 

Friday   

Saturday 

Sunday  Morning 
report   

              
  

Student 
& 

senior 
round 

Clinical 
Session 

Rest Q :Respiratory & 
Vaccination:   

SGT: Asthma 

Monday  = 
= 

= T: pediatrics 
surgery  Dr. 

Ali For G3,4,5 
only Tuesday = 

= 
= T: pediatrics 

surgery  Dr. 
Ali 

Wednesday  = 
= 

= Rest  Skill sessions 
according to the next 

table 

Thursday  
= = = 

= Skill sessions 
according to the next 

table 

Time of submitting I-Book for  primary assessment 

Friday  
 

Saturday 

Sunday  Morning 
report   

              
  

Student 
& 

senior 
round 

Clinical 
Session 

Rest Q  :Neonatology& 
infectious diseases:  

SGT: diabetes 
mellitus 

Monday  = 
= 

= T. pediatrics 
surgery  Dr. 

Ali          
for G1,2 ,only 

Tuesday = 
= 

= T. pediatrics 
surgery  Dr. 

Ali          

Wednesday  = 

= 

= 
Rest  

Skill sessions 
according to the next 

table 

= 
Skill sessions 

according to the next 
table 
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Thursday  
= = = 

= Skill sessions 
according to the next 

table 

Friday   

Saturday 

Sunday Morning 
report   

              
  

Student 
& 

senior 
round 

Clinical 
Session 

Rest Q :CVS,CNS, 
Rheumatology, 

poisoning :     SGT: 
short  stature 

Monday  = 
= 

= Rest Skill sessions 
according to the next 

table 

Tuesday = 
= 

= Rest Skill sessions 
according to the next 

table 

Wednesday  = 
= 

= Rest Skill sessions 
according to the next 

table 

Thursday  
= = = 

Rest Skill sessions 
according to the next 

table 

Friday  
 

 

Saturday 

Sunday  

Community week 

Monday  

Tuesday 

Wednesday  

Thursday  

Friday   
 

Saturday 

Sunday  Mid- course I-Book &  senior shift 

Morning 
report   

              
  

Student 
& 

senior 
round 

Clinical 
Session 

Rest  Q :Endocrinology, 
Growth & 

Development.  
SGT: fluid therapy 

Monday  = 
= 

= 
= 

Skill sessions 
according to the next 

table 

Tuesday = 
= 

= 
= 

Skill sessions 
according to the next 

table 

Wednesday  = 
= 

= 
= 

Skill sessions 
according to the next 

table 

Thursday  = 
= 

= 
= 

Skill sessions 
according to the next 

table 
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Q: quize. 
SGT: small group teaching. 

 

Friday   
 

 

Saturday 

Sunday   

Morning 
report   

              
  

Student 
& 

senior 
round 

Clinical 
Session 

Rest  
    Q: G.I.T, nutrition, 

fluid therapy SGT: 
resuscitation 

Monday  = 
= 

= 
= 

Skill sessions 
according to the next 

table 

Tuesday = 
= 

= 
= 

Skill sessions 
according to the next 

table 

Wednesday  = 
= 

= 
= 

Skill sessions 
according to the next 

table 

Thursday  
= = = 

= Skill sessions 
according to the next 

table 

Day 08:15 -
08:45 

am 

8:45-
9:30 

9:30-
11:30 

am 

11:30-
12:00 

MD 
12.00MD-1.30 pm 

Friday   

Saturday  

Sunday   

Morning 
report   

              
  

Student 
& 

senior 
round 

Clinical 
Session 

Rest Q  :Hematology & 
Urology : 

:   SGT genetics   

Monday  = 
= 

= Rest Skill sessions 
according to the next 

table 

Tuesday = 
= 

= Rest Skill sessions 
according to the next 

table 

Wednesday  = 
= 

= Rest Skill sessions 
according to the next 

table 

Thursday  
= = = 

Rest Discussion: Inborn 
error of metabolism 

Friday  
 

 

Saturday 

Sunday  Holiday  
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Q: quize. 
SGT: small group teaching.  

 
 

Monday  Morning 
report   

              
  

Student 
& 

senior 
round 

Clinical 
Session 

Rest Skill sessions 
according to the next 

table 

Tuesday = 
= 

= = Skill sessions 
according to the next 

table 

Wednesday  = 
= 

= = Skill sessions 
according to the next 

table 

Thursday  
= = = 

= Skill sessions 
according to the next 

table 

Friday   
 

 

Saturday 

Sunday  Morning 
report   

              
  

Student 
& 

senior 
round 

Clinical 
Session 

Rest  

Q  Genetics &Inborn 
Errors of metabolism   

   SGT: neonatal 
jaundice 

Monday  = 
= 

= 
= 

Skill sessions 
according to the next 

table 

Tuesday = 
= 

= 
= 

Skill sessions 
according to the next 

table 

Wednesday  = 
= 

= 
= 

Skill sessions 
according to the next 

table 

Thursday  
= = = 

= Skill sessions 
according to the next 

table 

 Final Log book evaluation &  submitting I-Book for  
assessment 

Friday   
 

 

Saturday 

Sunday  .              

Monday   

Tuesday Each student should receive his I-Book 

Wednesday  
  (Clinical exam) 

Thursday  

Friday    

Saturday Written examination ( at pediatrics teaching hospital) 
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Essentials of the 6
th

 grade pediatrics training course: 
 Review of the history& clinical examination. 

 Neonatology: examination & care, assessment of gestational age, premature 
complications, Reluctant to feed, convulsions, jaundice, cyanosis, for each (Hx, Ex, 
DDx, invest. Rx., Prognosis & follow up) 

 Gastroenterology: diarrhea & vomiting, signs & symptoms of dehydration, 
complications, bloody & chronic diarrhea, repeated vomiting & recurrent abd. Pain.  For 
each (Hx, Ex, DDx, invest. Rx, Prognosis & follow up). 

 Respiratory: wheezing (acute, chronic, recurrent), stridor, acute & repeated chest 
infection, Clubbing, for each (Hx, Ex, DDx, invest. Rx, Prognosis & follow up). 

 Hematology: pallor, bruising & bleeding tendency. For each (Hx, Ex, DDx, invest. Rx., 
Prognosis & follow up) 

 Renal: edema, dark color urine, decreased urination, painful urination. For each (Hx, 
Ex, DDx, invest. Rx., Prognosis & follow up( 

 Cardiac: dyspnea, edema, cyanosis, for each (Hx, Ex, DDx, invest. Rx, Prognosis & 
follow up). 

 Neurology: convulsion (febrile, afebrile). For each (Hx, Ex, DDx, invest. Rx, Prognosis 
& follow up), cerebral palsy. 

 Locomotor: joints swellings (Hx, Ex, DDx, invest. Rx, Prognosis & follow up). 

 Others: PUO, acute fever, lymphadenopathy, Hepatosplenomegaly, skin rash, short 
stature, FTT; for each (Hx, Ex, DDx, invest. Rx, Prognosis & follow up). Developmental 
assessment, Diabetes (inpatient & outpatient Rx), WHO classification of malnutrition, 
immunization (importance, schedule, C/I, SE), Poisoning management. 

 Instruments & procedures: L.P., BMA, Exchange transfusion, nebulizer, 
Cardiopulmonary resuscitation, Nasogastric intubation, I.V. cannulation, S.C. /I.M. 
injection. IV fluid replacement, auriscope, ophthalmoscope, stadiometer. For each 
(indication, contraindication, side effects, technique).  

 Lab. Data: GUE, CBP& Bl. Film, GSE, electrolytes & biochemistry, Bl. Gas Analysis 
(BGA). For each (Normal range in pediatrics, diseases cause abnormal values). 

 Miscellaneous: other interesting cases could be faced during training like 
hydrocephaly, Down syndrome…etc 

Medical books to read 

 For theory ( دة النظرية الما ) : Nelson essentials of pediatrics, 5th ed. ( or 6th ed. if 
available) 

 For clinical (العملي) : 
1. Current clinical strategies, pediatrics history and physical examination, 

4th ed. 
2. Macleods clinical examination, 11th edition, (or 12th ed. If available) 

 

 

Clinical topics that "should be" covered during the training course 
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 الدراسات العليا

 بدأ الفرع بتدريب و تدريس طلبة الدراسات العليا كاالتي:        
 . 8812البورد العربي في طب االطفال في سنة  .8
 . 8819-8813 الدبلوم المهني بطب االطفال في سنة  .2
            .8811-8819البورد العراقي في طب االطفال في سنة  .0

. و يشمل تدريب طلبة البورد العربي والعراقي  2333اما بالنسبة لتدريب طلبة الدبلوم فقد توقف في عام       
مناقشة الوفيات  الجوالت السريرية اليومية و النقاشات العلمية اضافة الى التقرير الصباحي، نادي المجلة،

 ومناقشة الحالة السريرية الطويلة، المحاضرات، وكذلك التدريب على امتحانات اختبار المهارات المختلفة. 
 ة النشاطات البحثي

 يقوم اعضاء الهيئة التدريسية و منذ نشأته باجراء البحوث العلمية التطبيقية و غالبا ما يكون لصالح اطفال العراق و وزارتي التعليم 

العالي و الصحة وخدمة المجتمع، هذا باالضافة الى اشراف االساتذة على بحوث طلبة الدراسات العليا )الدبلوم والبورد العراقي 

  ( بحثا ) منجز منشور وغير منشور(83-83ومؤخرا البورد العربي ايضا(. ان معدل انجاز البحوث السنوي العضاء حوالي )
 

 النشاطات البحثية 

سم البحث باللغة ا التدريسياسم 
 نكليزيةالا

نوع المجلة  اسم المجلة نجازالنسبة ا
حسب 
 المكان

تاريخ 
 النشر

باسل متي سليم 
 هنودي

Risk factors, 
frequency and 

outcome of 
thrombocytope

nia in the 
neonatal 

intensive care 
unit, a clinical 

study 

25    

ACUTE RENAL 
FAILURE IN 
NEONATES, 

EXPERIANCE 
IN CHILD'S 
CENTRAL 
TEACHING 
HOSPITAL 

50    

Hand, foot and 
mouth disease 
in children, a 
clinical study 

5    

Study of 
causes of 

vaccination 
failure in a 
sample of 

children in Al-
Karkh/ 

Baghdad 

10    

STUDY OF 100    
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SOME RISK 
FACTORS OF 
SMALL FOR 

GESTATIONAL 
AGE IN TERM 

BABIES 

meconium 
staining of 

amniotic fluid 
and meconium 

aspiration 
syndrome: A 
clinical study 

100 British journal 
of medicine 
and medical 

research 

-20 خارجية
83-

2380 

Effect of 
Feeding Type 
on Efficacy of 
Phototherapy 
in Neonatal 

Non-
Haemolytic 

Hyperbilirubina
emia 

 American 
Journal of 

Medicine and 
Medical 

Researches 

 2380 خارجية

            عصام احمد عبدهللا

 ND     N 

 H    

       N  

         

    H     

             

    H  D   

CENTRAL 

TEACHING 

HOSPITAL, 

BAGHDAD 

833 IMJ(Iraqi 
medical 
journal) 

 2380 عراقية

The 
comparison 
between two 

different 
chemotherapy 
protocols in 
treatment of 
children with 

acute 
lymphoblastic 

leukemia 

33    
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بان عادل عبد 
 الجبارالكعبي

Misuse of 
Drugs in acute 

diarrheal 
episode 

833    

Hepatitis C in 
Iraqi Childern: 
presentation 

and 
management 

03    

رباب حسن 
 باقرحسين

Epidemiology 
of accidental 

poisoning in a 
sample of Iraqi 

Children 

100 Mustansiriyah 
Medical 

Journal (MMJ) 

 2380 عراقية

Rota virus 
vaccine report 

100    

 
محمد جياد صادق 

 الهماش

 
Idiopathic 

dilated  
cardiomyopath
y in children: 
Prognostic 

indicators and 
outcome 

 
833 

 
Journal-

Cardiovascula
r Surgery 

 
 

 خارجية

 
2380 

عبد السالم داود 
 سلمان العيثاوي

presentation of 
Hodgkin's 

disease in Iraqi 
childern 

833    

 

 

833    

Endovascular 
treatment of 

acute 
mesenteric 

ischemia: case 
report and 
review of 
literature 

 

833 f1000Researc
h 

-8-89 خارجية
2380 

Discrete 
Subaortic 
Stenosis: 

presentation 
and 

management 

833    
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هللا مشرق عبد 
 حسين

psychosocial 
paediatric 

training in iraq 
:perspectives 
of trainer and 

students. 

833 Medicine 
,conflict and 

survival 

 2380 خارجية

  نجلة ابراهيم ايوب

Retinopathy in 
children with 
T1 diabetes 

mellitus 

 

833    

Dyslipidemia in 
children with 

obesity 

 

833    

 
 

 المجتمعالنشاطات العلمية االخرى وخدمة 
 وهي عديدة ومنها:       
يقوم عدد من االساتذة بخدمة المجتمع من  خالل معالجة المرضى في ردهات مستشفى الطفل المركزي  .8

 التعليمي وكذلك االستشاريات في المستشفى والمراكز االستشارية االخرى مثل المركز الوطني للسكري.
 سنويا 2-8اقامة وحضور ورش العمل و بمعدل  .2
 ة و حضور محاضرات في مختلف مواضيع طب االطفال والمستجدات فيهااقام .0
 الحضور و المشاركة في الفعاليات العلمية المختلفة في م الطفل المركزي. .4
 سنويا لكل استاذ. 9-3المشاركة والحضور في المؤتمرات و ورشات العمل داخل القطر و بمعدل  .3
 سنويا لكل استاذ. 3-2خارج القطر و بمعدل المشاركة والحضور في المؤتمرات و ورشات العمل  .3
 المشاركة باللجان المختلفة خارج وزارة التعليم العالي )مثل وزارة الصحة( وتشمل: .9

 اللجنة االستشارية للغدد الصم. -أ
 لجنة االمراض النادرة. -ب
 لجنة خدمة حديثي الوالدة. -ج
 لجنة استيراد االجهزة الطبية.  -د
 الوالدة. لجنة غربلة حديثي -هـ
 لجنة الطفل في وزارة الصحة. -و
 سابقا ) اللجنة االستشارية ولجنة انتقاء االدوية ولجنة منح االلقاب العلمية( -ز

 الفرع بصدد فتح عيادة استشارية لالمراض النادرة وكذلك استحداث دراسة دقيقة المراض الغدد الصم. .1
يد و مراجعة البيانات االولية وتقويم المهام : وتشمل تحد (feedbackالتقويم والتغذية الراجعة )  .8

 المختلفة للفعاليات وتحديد النواقص ومعالجتها.    
اعضاء الفرع مكلفين بدراسة التغذية الراجعة ومتابعة خريجي الكلية عن طريق استفتاء الخريجين  .83

) تم عرض تفاصيل  لسنوات قديمة والمخطط االستمرار بالدراسة كل سنتين بعد انهاءهم االقامة الدورية
االستفتاء على بقية الفروع العلمية وعَدل حسب توجياتهم( . وبالنية اجراء دراسة حول رأي المجتمع 

 وسوق العمل حول خريجي كليتنا. 
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 فرع 

 النسائية والتوليد

Department of  

Gynaecology and 

Obestetric 
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 تاريخ فرع النسائية:

أضيف اليها مادة  8813تدريس المرحلة الرابعة مادة التوليد وفي سنة  أحيث بد 8898النسائية في سنة سس فرع أت

 سبق . اصبح التدريس للمرحلة السادسة هو دراسة تفصيلية لمأالنسائية للمرحلة الخامسة وهكذا اكتمل المنهاج و

تور قيس كبة ثم األستاذة الدكتورة ندى صالح أمين تالها لقد كان هذا المنهاج باشراف مباشر من رؤساء الفروع األستاذ الدك

األستاذ المساعد الدكتور علي محمد والدكتورة ميامي عبد الحسن ة مساعد الدكتور رياض محمد صالح واألستاذالستاذ األ

 .يستاذ المساعد  الدكتورة اسراء حميد حمادمراد وفي الوقت الحاضر األ

 : الرؤيا المستقبلية للفرع

 . جل األرتقاء الى مستوى الجامعات العالميةأتحسين األداء من  -
حث الطالب األوائل والمتميزين لجعلهم بمستوى الطموح حيث يكون للطالب األمكانية للمشاركة بالندوات العلمية  -

 يسية.عضاء الهيئة التدرأفعال في العملية البحثية أثناء وبعد الدراسة كي ال تقتصر فقط على  ن يكون عنصرأو
قادة ومسؤولين في  اتدريب الطالب ليس فقط على الحاالت السريرية وخدمة المجتمع بل وانما كيف يكونو -

 المستقبل.

 :االهداف 

ساسية لمادة النسائية و لفرع النسائية و التوليد هوانشاء جيل من األطباء ذو معرفة واسعة فى العلوم األ الهدف األساسي 

 التوليد.

 : التوليد

تطوير مهارة الطالب و , تدريب الطالب على كيفية تقدير عمر الحمل باألسابيع مع تحديد الوقت المتوقع لإلنجاب  -8
  في االستبيان عن حالة الحامل الصحية وكل ما يصاحبها من أمراض.

معرفة و , الفحص السريري:يشمل كل من الحامل و الجنين حيث يتمكن الطالب من تقدير عمر الجنين بشكل دقيق -2
 وضع الجنين مثل خيال أو مستعرض.

 التعلم على كيفية استخدام جهاز السي تي جي مع قراءة النتائج. -0
التدريب في صالة الوالدة و التعرف على األجهزة الموجودة مثل الفاكيوم والملقط كذلك مشاهدة والدة الطفل مع  -4

التعرف على كيفية استخدام البارتوكرام وأهميته و،  فحص المشيمة وكيفية اجراء األسعافات األولية للطفل الوليد
 في مراقبة سير الوالدة.

 تدريب الطالب على كيفية الفحص الداخلي بواسطة نماذج أصطناعية. -3
 التوضيح والتدريب المفصل والدقيق حول كل مراحل الوالدة بواسطة الدمية األصطناعية. -3

 : النسائية

بالدورة الشهرية )من سن البلوغ وحتى سن اليأس(مع كل ما يصاحبها من مشاكل  دراسة كل التغيرات الفسلجية الخاصة - 8

 . الخ…مثل آالم الدورة,عدم انتظامها,غياب الدورة

 أسباب العقم وعالجه. -2 

 . الحمل خارج الرحم-اإلسقاط -0

 . الحمل العنقودي -4

 تنظيم األسرة -3

 . ملحقاتهاألورام الحميدة والخبيثة التي تصيب الرحم و  -3

  . التهاب الرحم و ملحقاته واألمراض المنقولة جنسيا   -9

119 



 
 

 

 

 ور.ظالعمليات النسائية ومن ضمنها النا  -1

 أعضاء الهيئة التدريسية : 

 بورد ---رئيس الفرع---.  أ.م.د. اسراء حميد حمادى8

 MRCOG---. أ.د. عبد الزهرة الشريفي2 

 بورد عربي----سرسم.  أ.د. لليان وديع حنا 0

 بورد عربي----. أ.م.د. ميامي عبد الحسن4

 بورد عراقي----.أ.م.د. وسام اكرم اسماعيل الدباغ3

 بورد -.أ.م.د. علي محمد مراد 3

 بورد عراقي---. أ.م.د. حنان ضايع صخيل الجبوري9

 بورد عربي---.أ.م.د. فادية جاسم محمد1

 بيبورد عر----. م.د. هند عبد الخالق ناصر8

 بورد عراقي---مقرر الفرع –. م.د. هالة عبد الغني زغير الراوي 83

 بورد عراقي---. م.د. فاتن شالل فرحان صالح88

 بورد عراقي---.م.د.بان هادي82

 بورد عراقي---.م.د.منال مدني الحديثي80

 بورد عراقي----.م.د.شذى سامي84

 بورد عراقي ---.م.د.زينة رعد83

 ورد عراقيب----.م.د.دينا عقيل83

 بورد عراقي----عبد األمير م.د.زينب89.

 بورد عراقي----.م.د.وسن نوري81

 . م.د. االء ابراهيم88

 الساعات المعتمدة لكل مرحلة :

 المرحلة الرابعة:

 ( ساعات اسبوعيا   83) سنوية/عملية ساع 13، سبوع(ساعه باأل 2سنوية ) /ساعة نظري 33 -
 المرحلة الخامسة:

  . ساعتان نظري و خمسة عشر ساعة عملي أسبوعيا   –ساعة عملي 43وساعة نظري  33

  المرحلة السادسة:
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سابيع للمجموعة أ 1ساعة عملي لمدة  13وسابيع للمجموعة الواحدة أ 1موضوع( ولمدة  02ساعة نظري ) 41 -
يتم تقسيم المجموعة الواحدة الى ثالثة مجموعات صغيرة من ضمنها صاالت الوالدة و العمليات  ، الواحدةالصغيرة

( ساعات 3هناك ) سبوعيا  أ ، ربع كورسات نسائية و توليدأو  ةربعة مجاميع  كبيرأفي السنة الدراسية هناك ، 
ة لكل مجموعة صغيرة ساع 2( ساعة عملي ) 12للمجموعة الواحدة( وهناك ) يوميا   ونصفمناقشات)ساعة

الذي يتم من خالله تدريس الطالب على الدمى الصناعية وعرض  ةيوجد مختبر المهار (اضافة الى ذلك ,يوميا  
الساليدات مع وجود نموذج لمعظم األدوية التي يتم استخدامها في مادة النسائية والتوليد لمساعدة الطالب في ربط 

 . محاضرات النظري بالعملي

 لعليا:الدراسات ا

الهدف األساسي للدراسات العليا ، يشارك الفرع بتدريس طلبة البورد العراقي في المجلس العراقي لأختصاصات الطبية 

هوالتدريب العملي والنظري للممارسين في قسم النسائية والتوليد ومنحهم لقب األختصاص بعد التقييم وبذلك تكون لهم 

 القدرة على مزاولة المهنة  بأحتراف.

 البورد العراقي:

 . سبوعيا  أساعات تدريب لكل تدريسي  3

 البورد العربي:

 . سبوعيا  أساعة للمدرب  82

 . سبوعيا  أساعة للمشرف  83

 . سبوعيا  أساعة لعضو المجلس  23

 مدة الدراسة هي خمس سنوات,تتضمن التدريس النظري والتدريب السريري.

 النسائية والتوليد وبشكل دوري خالل الخمس سنوات.التدريس النظري:يشمل محاضرات شاملة في 

 التدريب السريري:يشمل الخفارات مع المبيت في صالة الوالدة واجراء العمليات الجراحية اضافة الى الجراحة الناظورية

 وتنظيم األسرة والعقم. والدوام الصباحي في األستشارية النسائية

 األمتحانات:

 وهو امتحان نظري يتضمن العلوم األساسية خاصة التي لها عالقة بالفرع. ة األولى للمرحل .األمتحان األبتدائي8

 .األمتحان قبل النهائي:للمرحلة الثالثة وهو بمثابة أمتحان تحضيري ونظري شامل لمادة النسائية و التوليد .2

 ويتضمن:.األمتحان النهائي:للمرحلة الخامسة بعد اكمال التدريب العملي لخمس سنوات كاملة 0

 أمتحان نظري شامل لمادة النسائية و التوليد.-

 وال يحق للطالب المشاركة فيه اال بعد اجتيازة األمتحان النظري بنجاح.:  OSCEامتحان عملي -

ستاذ مساعد أو أويتم األشراف عليه من قبل أعضاء الهيئة التدريسية ممن هم بمرتبة  بحث التخرج:يكلف به كل طالب منفردا  

تتم مناقشة البحث عن طريق لجنة تقرها الهيئة العراقية للنسائية والتوليد ويعتبر من متطلبات المشاركة في األمتحان ،  أستاذ

 النهائي.

 نشاطات الفرع:

  المشاركة بالبحوث في مؤتمر كلية طب المستنصرية السنوي.*
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 .*تدريب طلبة الدراسات العليا)البورد العراقي و العربي(

 . طاريح*تقييم بحوث الدراسات العليا والمشاركة في مناقشة األ

 . *المشاركة في لجنة األشراف التربوي في كلية طب المستنصرية

 . *المشاركة في لجنة تطوير المناهج في كلية طب المستنصرية

 األعتمادية.عضاء الهيئة التدريسية لكلية طب المستنصرية والمقدم الى لجنة أ*اعداد محور اختيار 

 . األول والثاني في أربيل MRCOG*المشاركة في تحضير امتحانات ال 

 . cervical cancer*القاء محاضرة في مدينة الطب 

 . في النجف  work shopكجزء من ال  TOT –TVTالمشاركة في عمليات *

 . في مستشفى الصدر العام TOT-TVTحول  work shop*حضور 

 . colposcopy & cytology)ز السرطان في مدينة الطب )*حضورتطبيق عملي في مرك

 . في مستشفى اليرموك clexaneحول عالج ال   work shopالمشاركة في ال *

مثل)المؤتمر السنوي للكلية الطبية البريطانية في ماليزيا,المؤتمر  العراق*حضور مؤتمرات متعددة داخل وخارج 

 الشارقة–السنوي لكلية طب بغداد والكوفة,مؤتمر جمعية األطباء العراقيين العالمية في دولة األمارات العربية المتحدة 

,المؤتمر العلمي  دبي-ة,المؤتمر العلمي لشركة الشرق األوسط للخصوب بيروت -,المؤتمر العلمي حول حليب األطفال

 . طب بغداد –للكشف المبكر عن سرطان الثدي 

 العراق .*حضور ندوات علمية متعددة داخل و خارج 

 : اقامة ندوات

قام فرع النسائية والتوليد عدة ندوات في الجناح الخاص في مستشفى اليرموك لفرع النسائية والتوليد وبحضور أ

 . نتسبي الصحةعضاء الفرع من منتسبي التعليم ومأ

 نشاطات الفرع في خدمة المجتمع:

عضاء الهيئة التدريسية الى مستشفى اليرموك التعليمي ويشمل ذلك متابعة المرضى والقيام بالعمليات أ*تنسيب 

 .الجراحية لهم مع األلتزام بالخفارات ومن ضمنها المبيت داخل المستشفى 

لدوام باألستشارية أضافة الى اشرافهم على لن الحاصلين على لقب استشاري في المستشفى ييسير*تنسيب التد

 األخصائيين الجدد.

*تنسيب التدريسيين للمركز الوطني ألمراض السكري والغدد الصماء لعالج النساء الحوامل الالتي يعانين من مرض 

 السكري. 

 . الدوام الرسمي ساتذة لهم عيادات خاصة لعالج المرضى بعد*معظم األ

 البنية التحتية للفرع:

  يشغل الفرع الطابق الثاني من عمادة كلية طب المستنصرية ويتكون من:
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من حيث األثاث وأجهزة الحاسوب وكل ما يتعلق بأدارة العملية  كامال   .غرفة رئيس الفرع: وهي مجهزة تجهيزا  8

 . التدريسية بما في ذلك األنترنيت

 ر اضافة الى األنترنيت.نكالطابعة الملونة والسك كامال   السكرتارية: وهي كذلك مجهزة تجهيزا  .غرفة 2

. غرف األساتذة :الغرف مجهزة بأثاث كامل وموجودة في مبنى النسائية و التوليد في مستشفى اليرموك التعليمي 0

 بالتعاون مع وزارة الصحة . 

 : والتوليدمفردات المنهج لمادة النسائية 

subject 

Gynaecological history &examination 

Puberty &it's disorders 

Normal & abnormal sexual development(intersex) 

Normal &abnormal sexual development(maldevelopment of the genital tract 

The normal menstrual cycle(physiology of menstruation) 

Disorders of the menstrual cycle(abnormal uterine bleeding) 

dysmenorrhea 

Postmenopausal bleeding 

Primary amenorrhea 

Secondary amenorrhea 

Polycystic ov.syndrome PCOS 

Fertility control 

Fertility control 

Termination of pregnancy (induced abortion) 

Subfertility &assisted conception 

Subfertility &assisted conception 

Disorders of early pregnancy (miscarriage) 

Disorders of early pregnancy(recurrent miscar4(recurrent miscarriage) 

Dis orders of early pregnancy(ectopic pregnancy) 

Disorders of early pregnancy (gestational trophoblastic dis.) 

Benign dis.of the uterus &cervix 
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Malignant tumers of the ovary & fallopian tube 

Premalignant dis. Of the cervix 

Carcinoma of the cervix 

Malignant dis. Of the body of uterus 

Benign dis. Of the vulva 

Malignant dis. Of the vulva 

Benign &malignant tumers Of the vagina 

Infection in gynaecology (lower genital tract infection) 

Infection in gynaecology (upper genital tract infection-PID) 

Infection in gynaecology-sexually transmtted infection 

Infection in gynaecology-HIV 

Urinary incontinence 

Uterogenital prolapse 

Menopause 

Premenstrual syndrome 

Hirsutism&virilism&hyperprolactinaemia 

Chronic pelvic pain 

Gynaecological operation 

Endoscopic surgery in gynaecology 

Radiotherapy &chemotherapy in gynaecology 

 

0bstetric 

Fertilization ,implantation and early fetal development 

Development of the placenta 

Physiological changes in pregnancy 

Endometriosis &adenomyosis 

Benign tumors of the ovary 
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Obstetric history taking       &examination 

Antenatal care 

Normal fetal development & growth 

Assessment of fetal wellbeing in pregnancy  &labour 

Assessment of fetal wellbeing in pregnancy  &labour 

Prenatal diagnosis 

2
nd

 trimester miscarriage & termination of pregnancy 

Minor problems of  pregnancy 

Urinary tract infection 

Female pelvis & fetal skull 

Physiology & stages of labour 

Management of normal labour 

Pain relief in labour 

Mechanism of labour 

Dystocia & abnormal progress of labour 

Fetal malpoition(occipit posterior) 

Fetal malposition (face & brow) Transverse lie& cord prolapse 

Breech presentation 

PPH& abnormalities of 3
rd

  stage of labour 

Maternal injuries 

Induction of labour 

puerperium 

Operation in pregnancy 

Operation in pregnancy 

Ultrasound in pregnancy 

Antepartum hemorrhage        (placenta previa ) 

Antepartum hemorrhage             (placenta abruption ) 

Multiple pregnancy 
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Intra uterine growth restriction 

Intra uterine fetal death 

Hypertensive disorder of pregnancy 

Hypertensive disorder of pregnancy 

Heart disease in pregnancy 

Diabetes in pregnancy 

Coaggulation disorder during pregnancy 

Anaemia in pregnancy 

Jaundice in pregnancy 

Thyroid disease in pregnancy Hyper emesis gravidarum& 

Prenatal infection 

Respiratory and neurological disorders during pregnancy 

prelabour rupture of membranes Preterm labour& 

Post term pregnancy 

Rh isoimmunization 

Amniotic fluid &itsabnormalitis 

Shock in obstetric 

Autoimmune disease in pregnancy 

Drugs in pregnancy 

Thromboembolic disease during pregnancy 

Maternal & perinatal mortality 
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 التشكيالت التابعة

  مكتب عميد كلية الطبل
 وحدة شؤون المواطنين :

تكررررون وحرررردة شررررؤون المررررواطنين  مررررن حيررررث الهيكررررل التنظيمرررري مرتبطررررة بمكتررررب العميررررد ويتضررررمن عملهررررا 

 االجراءات التالية : 

 مقابالت عميد الكلية للموظفين والتدريسيين والمواطنين .تنظيم استمارات  -1

تقررروم هرررذه الوحررردة باالجابرررة علرررى االستفسرررارات الموجهرررة مرررن شرررعبة شرررؤون المرررواطنين فررري مكترررب  -2

 رئيس الجامعة وخالل مدة أقصاها أسبوع واحد لكي يتم اكمال الموافقة في الوقت المناسب .

موقررررف الشررررهري بالمقررررابالت الررررى شررررعبة شررررؤون يحرررردد آخررررر يرررروم مررررن كررررل شررررهر موعرررردا  الرسررررال ال -3

المرررواطنين فررري مكترررب رئررريس الجامعرررة ليتسرررنى للجامعرررة ارسررراله الرررى الررروزارة / مكترررب معرررالي الررروزير 

 . 

 القلم السري : شعبة

 : نشأة شعبة القلم السري 
ويررررتبط مرررن حيرررث الهيكرررل التنظيمررري بمكتررررب  8893شرررعبة القلرررم السرررري منرررذ بدايرررة عررررام  تتأسسررر

 .العميد مباشرة 

 ا الرؤي: 
 داء الررردقيق جررردا  بنررراء نظرررام حرررديث وفعرررال يخررردم العمليرررة االداريرررة فررري الكليرررة ويتميرررز العمرررل فررري األ

 . وفق المستجدات المتطورة جدا   توإدخال وأرشفة المعلوما

 : الرسالة 
نظرررام العمرررل وتنظررريم سررراعات العمرررل والدقرررة والحررررص واألمانرررة والتميرررز فررري تأديرررة الواجرررب تحرررديث 

 جديدة . ةرشفأعمال مع تنظيم والحفاظ على سرية العمل ومتابعة تنفيذ األ

 : القيم 
جررررل أشرررديد فرررري برررذل الجهررررود االضرررافية مررررن والصررردق والحرررررص ال ةمانررررتتصرررف الشررررعبة بالدقرررة واأل

اوني المحررردد مرررع االبررررداع وروح التعررراون الجرررراد مرررع التنسررريق الكامررررل مرررع معررررانجررراز العمرررل بالوقررررت 
 قسام والشعب المختلفة في الكلية .العميد والفروع العلمية واأل

 هداف :األ 
مات االداريرررررة ضرررررابير والخررررردوتطررررروير اسرررررتخدام السرررررجالت واأل لخدمرررررة الجهررررراز االداري فررررري الكليرررررة

والمرررروظفين ة سرررراتذوالتعامررررل مررررع األ ،حرررردث وسررررائل العمررررل المكتبرررري الرررردقيق أالمختلفررررة واسررررتعمال 
 خالقية والطبية .دود العمل والتعامل بكل القيم األضمن ح

 المالك الوظيفي للشعبة :
  . مسوؤل القلم السري مع اثنان من الكادر الوظيفييدير

 : واجبات الوحدات التنظيمية في الكلية
القلم السري بشكل كامل من ناحية تحرير الكتب الرسمية واإلجابة على المراسالت من عمال شعبة أادارة وتنظيم  .8

داخل وخارج الكلية وانجاز كافة المعامالت واتخاذ االجراءات السريعة بدقة ومتابعة ايصال البريد ودقة حركة 
 الكتب الصادرة وانسيابية البريد.

واألقسام والوحدات االدارية كافة واللجنة االمتحانية ولجنة التعاون والتنسيق بشكل مستمر مع الفروع العلمية  .2
 خرى وانجاز معامالتها بصوره سريعة .األ تعضيد واللجانالالترقيات العلمية و

 مسك سجل الواردة ومتابعة وتأشير البريد مع استالم وتسليم البريد بكل دقة . .0
 طبع الكتب السرية المختلفة مع محاضر مجلس الكلية وغيرها . .4
 تنظيم السجالت والعمل على جهاز االستنساخ وإدامته . .3
  محضر ومتابعة وتنفيذ قضاياه.واعداد ال باعداد منهاج لمجلس الكلية القيام  .3
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ضابير وحفظ الوثائق والمستندات والمستمسكات المهمة ست األرشيف شعبة القلم السري وأعداد وفهرأتنظيم  .9
لكلية والكتب السرية بشكل اعداد الملفات الرسمية الخاصة بمحاضر مجلس اوالرسمية وتوثيقها باإلضافة الى 

 ممتاز 
  ية .لتكون جاهزة لعرضها على مجلس الكل هاتدقيق كافة المعامالت المحالة الى المجلس وأعداد .1
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 الجامعي داءشعبة ضمان الجودة واأل
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مرتبطرررة مررررن حيرررث الهيكررررل ،2009داء فررري عررررام يم األيررررتأسسرررت شرررعبة ضررررمان الجرررودة وتق: الشررررعبة نشرررأة

 .داء الجامعي لجنة تسمى بلجنة األعبارة عن  التنظيمي بمكتب العميد وكانت سابقا  

 : Visionالرؤيا 
ضررررمان َتميررررز كليررررة الطررررب بررررين الكليررررات فرررري جررررودة التعلرررريم العررررالي والبحررررث العلمرررري وأداءهررررا العلمرررري  

 ودورها في ضمان مجتمع صحي سليم. واالبداعي

 : Missionالرسالة  
 :و تقوم به  الشعبة أنجزه تن ألذي نريد اما  

 داء الجامعيالقسم الملهم لضمان الجودة واأل  خلق نموذج . 

 نشر ثقافة الجودة للتعليم العالي والبحث العلمي في الكلية . 

  ترسيخ معايير وطنية  لجودة التعليم  والبحث العلمي. 

  و حياة جامعية عصرية لمجتمع الجامعة  مواتيةالتأكد من توفير بيئة.        

   الموائمرررة مرررع المعرررايير الدوليرررة والوطنيرررة والعربيرررة لضرررمان جرررودة التعلررريم والتميرررز بررراألداء
 . الجامعي

 value   :القيـــم
ومبرررادئ الكليرررة التررري تحكرررم وتوجررره سرررلوك وأعمرررال مجتمرررع الكليرررة وعالقتررره مرررع اآلخررررين ( حيرررث  ،) قررريم  

تعمررل قيرررادة الكليرررة علرررى غرسرررها كشررعارات وتقاليرررد عمرررل ،وتحرررض علرررى األيمرران وااللترررزام بهرررا مرررن قبرررل أفرررراد 
 مجتمع الكلية مثل: 

 فرادر للحياة في الكلية والمجتمع ولأالجودة شعا . 

 ئمالجودة شعار دا . 
 داء بصورة دائمةطوير األالتوجه نحو ت . 

 غرس روح المبادرة لدى األفراد وروح الفريق . 

 تشجيع التفكير اإلبداعي واالبتكاري . 

 مبدأ الفرص المتساوية واالحترام المتبادل بين الجميع . 

  الجنس وأو الدين أي تمييز على  أساس العرق أالتعليم حق للجميع دون . 

  البيئة في الكلية والمجتمعحماية نوعية . 
 الشفافية والنزاهة والصدق ومصداقية التعليم والعالقات الجامعية . 

 . وتترجم هذه القيم إلى برامج وفعاليات وطقوس وشعارات   

 Goalsاألهداف:  
 . توفير البنى التحتية لحاضنات اإلبداع  المعرفي والفكري واالبتكارالعمل على  -
 الجودة واألداء الجامعي في الكلية.في ضمان السعي  لتحقيق النموذج القدوة  -
 والبحث العلمي.معايير وطنية  لجودة التعليم تطوير  -
تشررررجيع المبررررادرات الفرديررررة والجماعيررررة لنشررررر ثقافررررة الجررررودة للتعلرررريم العررررالي والبحررررث العلمرررري فرررري  -

 الكلية.
مواتيررررة و حيرررراة جامعيررررة عصرررررية لمجتمررررع  تشررررجيع المبررررادرات الفرديررررة والجماعيررررة لخلررررق  بيئررررة -

 الكلية.
 . التركيز على أولويات الحداثة في البرامج األكاديمية وأنشطة البحث العلمي -
 العمل على ابراز أبعاد الدور التاريخي لكلية الطب في أثراء المعرفة والفكر اإلنساني. -
 لية.العمل على تطوير واعتماد مدونة للسلوك وأخالقيات العمل في الك -

 العمل على نشر القيم واألخالق الحسنة في الكلية والمجتمع. -
السرررعي لبنررراء عالقرررات خارجيرررة متينرررة لكليرررة الطرررب مرررع الجامعرررات األجنبيرررة الراقيرررة والمؤسسرررات  -

 الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة.  
تدريسرررريين وسررررلوكيات الوقابليررررات ومعررررارف  تطرررروير والتحسررررين المسررررتمر لمهرررراراتالتركيررررز علررررى ال -

فررري تكنولوجيرررا التعلررريم  بضرررمنها التعلررريم لتغيررررات والمتطلبرررات والطلبرررة والموائمرررة مرررع اوالعررراملين 
 االلكتروني واالفتراضي . 

 -:وحدتان هي الشعبة تتبع 
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  . ضمان جودة المختبراتوحدة  -1
 .متابعة وتوظيف الخريجين  وحدة -2

 : المالك الوظيفي للشعبة
 مدير الشعبة . -1
 . 4الشعبة عدد موظفي  -2
 . وحدة ضمان جودة المختبرات مسؤول -3
 متابعة وتوظيف الخريجين . وحدةمسؤول  -4

 : داءن في شعبة ضمان الجودة وتقويم األالعاملي
 . داءشعبة ضمان الجودة وتقييم األ مديرعبود/ عبد العظيم ياسين  د.م.   -1
 . داء الجامعيايمان سالم محمد علي/ مسؤولة األ السيدة -2
 . هناء محمد كريم / موظفةالسيدة  -3
 . السيد احمد مهدي عبد الكريم/ موظف -4
 . جور يوميةالسيد علي كريم نعمة/ موظف/ أ -5
 . مسؤول وحدة ضمان جودة المختبرات -1
 متابعة وتوظيف الخريجين . وحدةمسؤول  -9

 : السيرة الذاتية للعاملين في الشعبة

 : الشعبة مدير -1
 اللقب العلمي : أستاذ مساعد .

 . حياء المجهرية/مناعة:دكتوراه في األالشهادة 

 الخبرة : 

 السريرية . والكيمياء والمناعة حياء المجهريةاأل مواضيع تدريس1791 -1794

 . ،والتدريس التقني التعليم هيئه/العالي التعليم وزاره ديوان/الطبية المناهج مسؤول1791-1771 

 . والدراسات والتدريس البحوث مركز مدير1794-1791

 . طاريح الدكتوراهسائل الماجستير وأاالشراف على العديد من ر -2009

  رئيس فرع األحياء المجهرية . 2014 -2009

 . داءشعبة ضمان الجودة وتقييم األ مدير نلحد اآل -2009

 . نلحد اآل -1794:  عدد سنوات الخدمة

 .عمال الشعبة تدريس / االشراف على  أ : طبيعة العمل

 :مسؤول الشعبة  -2
 . احصاء علوم بكالوريوس:  الشهادة

 . عمال الشعبة ومن وحدات تابعة لهابعة كافة أ::متاطبيعة العمل
 :موظفة ادارة  -3

 . دبلوم فني / ادارة مكتب الشهادة:

عرررراله علررررى الحاسرررروب والتعرررراميم والكتررررب الرسررررمية طباعررررة كافررررة أعمررررال الشررررعبة الررررواردة أ:  طبيعررررة العمررررل
مررررن أعمررررال الشررررعبة ، باإلضررررافة الررررى االستنسرررراخ والترررردقيق والمتابعررررة لمررررا ورد والدراسررررات الترررري تقرررروم بهررررا 

 .نفا  الشعبة التي ذكرت آ

 : موظف حاسوب -4
 . الشهادة : بكالوريوس انثروبولوجيا

انجرررراز التحلرررريالت االحصررررائية والدراسررررات الترررري تقرررروم بهررررا الشررررعبة علررررى جهرررراز الحاسرررروب : طبيعررررة العمررررل
  . والتوثيق والمتابعة
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 :لشعبةمهام ا

  : ضمان الجودةمهام  أوال :

عرررداد دراسرررة عرررن مسرررتوى األسرررئلة االمتحانيرررة نة االمتحانرررات وامتابعرررة نسرررب نجررراح الطلبرررة ورصرررا -1
 باستخراج معامل الصعوبة ومعامل التمايز لأسئلة .

متابعرررة  الخطرررة السرررنوية للكليرررة ومرررا تتضرررمنه مرررن بررررامج وفعاليرررات مخططرررة واالطرررالع علرررى نسرررب  -2
 التنفيذ والمعوقات.

 .تنظيم ندوة نهاية العام الدراسي لالطالع على نسب التنفيذ والمعوقات  -3
 : األداء الجامعي مهامثانيا: 

 . ملفات األداء -1
 . يم القيادات العلياملف تقي 1-1

 . يم التدريسيينملف تقي 1-2

 يم الموظفين ملف تقي 1-3

 . يم أداء الكليةملف تقي 1-4

فعاليرررات الوحررردة حسرررب طلرررب الجهرررات ذات العالقرررة وكرررذلك نهايرررة العرررام ولعرضرررها  اعرررداد تقرررارير عرررن -2
 في الندوات المتخصصة.

 : اعتمادية كلية الطب مهامثالثا: 

 . وسبي في الكليةأعداد دراسات تطبيق نظام األوسكي واأل -1
 . أعداد دراسة عن الممتحن الخارجي وتقويمه للطلبة -2
 . عدد أسرة المستشفىأعداد دراسة عن نسبة الطالب الى  -3
 . وسبيهيئة مستلزمات أجراء امتحانات األوسكي واألت -4
 . متابعة تهيئة مختبر المهارات -5
 .ي الطلبة بالمنهج واالمتحان واألساتذة أعداد دراسات استفتاء برأ -1
 . أعداد دراسة متابعة الخريجين -9
 . االعتماداعداد تقارير نصف سنوية وسنوية لمتابعة توفير مستلزمات الحصول على  -9

 : اعتمادية كليات الطب -
وليرررات ووثرررائق تقريرررر التقرررويم الرررذاتي سرررية ولجنرررة فرعيرررة لالشرررراف وتحضرررير أتشررركيل لجنرررة رئي -1

 . للكلية وتنفيذ خطة الكلية للحصول على االعتماد وتوقيتاتها
،مررررؤتمر جامعررررة كررررربالء  ورشررررة عمررررل عمرررران مثررررل مررررؤتمرات لالعتماديررررةعرررردة المشرررراركة فرررري  -2

ربيررررل واالطررررالع علررررى تجررررارب الكليررررات االخرررررى والعررررالم ووضررررع خطررررة عمررررل ،ورشررررة عمررررل أ
مسررررتقبلية للحصررررول علررررى االعتمرررراد ،وكررررذلك المشرررراركة فرررري المررررؤتمر الرابررررع لضررررمان الجررررودة 

حضررررور مؤتمرالجامعررررات والتعلرررريم األكرررراديمي والررررذي تررررم عقررررده فرررري جامعررررة الكوفررررة  واالعتمرررراد
 وغيرها .

هج بأعرررداد المحررراور المتعلقرررة بمسرررتلزمات الحصرررول علرررى العمرررل المشرررترك مرررع لجنرررة تطررروير المنرررا -3
 االعتماد وفق معايير الدليل العراقي للحصول على االعتماد.

وحصررر المعوقررات الترري تعيررق تنفيررذ المحرراور الرئيسررية  ىانجررازه ومررا تبقرر مالشررروع بترردقيق مررا ترر -4
اد الجامعرررات للحصرررول علرررى االعتمررراد حسرررب معرررايير الررردليل العراقررري وكرررذلك معرررايير اعتمررراد اتحررر

 العربية.
للحصرررول علرررى االعتمررراد خرررالل  2012ربيرررل يرررذ الخطرررة التررري ترررم وضرررعها فررري ورشرررة أمتابعرررة تنف -5

الررررثالث سررررنوات القادمررررة والمتمثلررررة بتشرررركيل اللجنررررة الفرعيررررة واللجنررررة الرئيسررررية لكتابررررة تقريررررر 
 سبوعية متتالية لتنفيذ الخطة.يم الذاتي للكلية وعقد اجتماعات أالتقو

 لعقد اتفاق توأمة مع احدى الجامعات الرصينة.السعي  -1
  المساهمة في اعداد دليل المجلس الوطني العتماد كليات الطب . -9
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 المقدمة  

تعتبر الترقية العلمية من اهم األمور التي تشغل التدريسين والجامعات في المجتمع العلمي وذلك لتأثيرها المباشر على      

الحركة العلمية ومـــــــــدى تطـــورها في المجتمع والجامعة والكلية واعتماد الكثير من االمور عليها مثل استحداث الدراسات 

وث العلمية  داخل العراق وخارجه وتبادل الخبرة العلمية بين الجامعات العراقية والعربية والعالمية . كان العليا و حركة نشر البح

لكليتنا جهودا طيبة ومستمرة من اجل انجاز معامالت الترقية العلمية بكل نزاهة وشفافية . وبما يشجع حركة النشر للبحوث 

 وعالمية . المقدمة في مجالت علمية متخصصة عراقية وعربية 

وتشجيعا لحركة الترقيات العلمية في الكلية وتطوير البحوث من حيث نوعيتها )منفرد ، مشترك ، نظري ، تطبيقي (     

مجالت متخصصة ذات معامل تأثير عالي في داخل ورصانتها العلمية ومستوى جهات النشر وتعددها بحيث تكون منشورة في 

سبل الكفيلة التي تضمن عدالة ونزاهة وسرية اجراءات التقييم و تؤثر على اعتماد البحث مع السعي إليجاد ال العراق و خارجة

التعليمات كأحد األسس المهمة المعتمدة في تقييم البحث وهذا ما اكدت علية  عامل النشرفي الترقية العلمية من خالل  اعتماد 

 لبحث العلمي تطبيقها الحقاوالتي تنوي وزارة التعليم العالي وا الجديدة للترقيات العلمية

وحرصا على االرتقاء بمستوى ورصانة البحوث العلمية المقدمة لغرض الترقية العلمية  وحفاظا على حقوق الباحثين واألمانة 

 لجميع البحوث المقدمة  الية كشف القرصنة او السرقة العلميةباعتماد  2012العلمية بدأت لجنة الترقيات العلمية في الكلية عام 

من قبل التدريسين لغرض الترقية قبل ارسالها الى الخبراء وقد اعتبر االقتباس من بحوث منشورة اخرى لباحثين اخرين بنسبة 

واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة المحددة بكتاب / مكتب المفتش العام / التحقيق /  رفض البحثغير مقبولة  يؤدي الى 

 ية .وتوجيهات مجلس الجامعة المستنصر

 الرؤيا : 

ضمان استمرار وتشجيع حركة الترقيات العلمية في الكلية للتدريسين بما ينسجم مـــــع الرؤيا االستراتيجية الطموحة لتطوير     

والمالكات التدريسية و الكلية  عموما  وبما يساعــد ها على تحقيق خططها ومشاريعها مستقبال من خــالل الحث على تطوير 

ن حـــــيث نوعيتها ورصانتها العلمية  وتعدد جهات نشر تلك البحوث والذي يتطلب تطوير طــرق ووسائل البحث األبحاث  م

العلمي المستخدمــة في انجاز تلك البــــــــحوث والسعي لتحقيق معــــــايير واسس تكفــــل عدالة ونزاهة اجراءات تقييم تلك 

 البحوث ألغراض الترقية العلمية . 

 الة :الرس

 ماذا نريد انجازه او ما تقوم به اللجنة :

 خلق نموذج لضمان انجاز معامالت الترقية العلمية بسـرعة وامانـــــــة . -1

 تفعيــــل دور اللجان في االقسام العلمية بحيث ال تعتمد البحوث العلمية المنشورة  -2

 السنوية .ألغراض الترقية العلمية . اال اذا كانت مثبتة ضمن خطة الفرع 

التوجه نحو ترصين المادة العلمية للبحوث المقدمة لغرض للترقية العلمية بحيث تكون فعال احد متطلبات  -3

 المرتبة العلمية التي يروم التدريسي لحصول عليها .

 تعزيز مبدا االمانة العلمية .   -4

 ترسيخ معايير لجودة التعليم والبحث العلمي . -5

 بمهامه التدريسية والبحثية بما ينعكس ايجابا على مستوى اداء الكلية . تهيئة كادر تدريسي متقدم ينهض -1

تشجيع حركة نشر البحوث داخل الجامعة وخارجها مع الحث على النشر في المجالت المتخصصة او  -9

 قريبة من االختصاص مع تشجيع النـــشر خارج العراق . 

  التوجه نحو تفاعل الجامعة مع المجتمع .دعم حركة البحث العلمي للكلية وبما يتالئم مع  -9
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تبادل الخبرة العلمية مع الجامعات االخرى العربية والعالمية من خالل اعتماد الخبراء داخل العراق  -7

 وخارجه .

 

 اسماء اعضاء لجنة الترقيات العلمية في الكلية

 ارئيس        األستاذ الدكتور جمال رشيد عبود الراوي                      -1

 الدكتورة صبيحة حمد حسن                                    عضوا األستاذ -2

 األستاذ الدكتور محمد كامل محمد                                      عضوا -3

 مشرف على  التدقيق األولياالستاذ الدكتور سعد الدين مجيد حسون                              عضوا     -4

 عضوا    تورة نجالء فوزي جميل                                األستاذ الدك -5

 األستاذ المساعد حيدر مطير القريشي                                 عضوا                  -1

 النهائي التدقيق  على مشرف عالء الدين مظفر زبير                               عضوا    المساعد األستاذ -9

 

 المـوظفين

 

 نبأ جعفر سماكة                         رئيس إحصائيين أقدم             -1

 
نظرا ألحاله األستاذ الدكتور حازم عبدالرزاق الى التقاعد تم تكليف األستاذ الدكتور جمال رشيد الراوي 

 برئاسة لجنة الترقيات 7/1/2014بتاريخ 

 

 سنوات مدة العضوية في اللجنة قابلة للتجديد مرة واحدة .مالحظة : يعاد تشكيل اللجنة كل ثالثة 

 القوانين والقرارات 

  1799لسنة  40قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم  -1

 1771والمعدلة عام  1772(  لسنة 31تعليمات الترقيات العلمية رقم  )  -2

 روط .الخاص بتقليص المدة الزمنية حسب الش  1799لسنة    315القرار  -3

 توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -4

توجيهات الجامعة المستنصرية حسب الكتب الرسمية الواردة الينا ذات العالقة بعمل لجنة الترقيات   -5

 العلمية .

  الخاص بتقليص المدة الزمنية  الالزمة للترقية وحسب الشروط 1799( لسنة 315القرار )

 الجامعة والمذكورة ادناه . السابقة التي كانت تعمل بها

 ) اصيل ( باألجماع( خمسة بحوث يحصل على   5بالنسبة للترقية الى مرتبة استاذ على التدريسي تقديم ) -1

 )مفيد ( او غير صالح للترقية  على ان ال توجد مع التقييمات )  أصيل ( باألغلبيةلبحثين والبحوث االخرى

( خمسة بحوث يحصل على تقييم 5مساعد ( على التدريسي تقديم ) بالنسبة للترقية الى مرتبة ) استاذ  -2

 قيم باألجماع مع اصالة مبعثرة وال يوجد مع التقييمات تقييم مفيد او غير صالح للترقية .
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و    متطلبات الترقية العلمية  /  المدة القانونية   و  الحد االدنى المطلوب من ااألبحاث العلمية   

 الجامعياالداء 

 

المرتبة 

 العلمية 

 

 الى  

المدة 

القانون

 ية

معدل 

الداء ا

 الجامعي 

لسنوات 

 الترقية

 دالح 

 األدنى

من 

 البحوث 

 المطلوبة

 شروط  ومواصفات البحوث

لكافة المراتب  المطلوبة 

 العلمية

 المستمسكات المطلوبة  

 مدرس

3 90 % 

 

احدهما 2

 منفرد

 

 

  احدها منشور والباقية مقبولة

 للنشر

 اطاريح الباحث غير مستله من  

المشاركين معه  وال مـن اطاريح

 في البحث

  طلب الى السيد عميد

عن طريق  الكلية المحترم

موقع  السيد رئيس الفرع

ومؤرخ من قبل صاحب 

محال من قبل  الترقية

يتضمن  رئاسة الفرع

اسماء البحوث المقدمة 

 . للترقية

  كتاب تأييد مشاركة في

 دورة الحاسوب

 التأهيل التربوي دورة 

 (نسخة الكترونيةCD )

لبحوث الترقية العلمية 

    اوpdfالحالية بنظام 

word لغرض تدقيق

النشر والتأكد من سالمة 

البحوث من القرصنة او 

 .السرقة العلمية

 

  المشاركة في المكتبة

 .االفتراضية

  المشاركة في اللجنة

 .االمتحانية

  نصاب ساعات التعليم

 .الطبي المستمر

  االمر الجامعي ألخر

 .شهادة

  األمر الجامعي ألخر لقب

 .علمي

  بحوث المرتبة العلمية

 السابقة منشورة

 

 

  

 استاذ مساعد

4 90 % 
احدهما 3

 منفرد

  االمانة العلمية (  لم تنشر (

البحوث   سابقا في  مجالت  

 علمية محلية او عالمية  اخرى

  ال يضم البحث  نسبة كبيرة من

من بحوث اخرى  االقتباس

منشورة  اومن  بحوث لزمالء 

 اخرين 

          

 % 90 6 استاذ  
احدهما 3

 منفرد

  تعدد جهات النشر مجلتين  او

اكثر  واالكتفاء ببحث واحد 

 منشور في نفس العدد

  عدم اعتماد البحوث المنشورة

 في المؤتمر للكلية نفسها

 موثـقة في  ان تكون البحوث

      السنويةالخطة البحثية 

 للفــــــرع

  يعتبر بحث الدكتوراه بحث منفرد

اصيل اذا لم يستفاد منه لغرض 

 الحصول على لقب علمي

    بحث ال يستفاد من اكثر من

او   كل رسالة  واحد مستل من

انجزت بأشراف طالب  اطروحة 

 الترقية .

  بالنسبة الى مرتبة األستاذية

يجب ان يكون احد البحوث 

 لعراقمنشور خارج ا
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 اجراءات ومراحل انجاز الترقية العلمية  في كلية الطب / الجامعة المستنصرية

                  
 الفــــرع 

 السيد   
 عميد   
 الكلية  

توصية رئيس  لجنة الترقيات العلمية 
 الفرع 

توصية  عميد 
 الكلية 

توصية 
 مجلس الكلية

توصية  اللجنة 
المركزية في 

الجامعة 
 المستنصرية 

مجلس   
 الجامعة

 المستنصرية    

 األمر
 الجامعي  
 و التهنئة

تقديم  *
من طلب 
قبل 

التدريسي 
طالب 

الترقية / 
الى السيد 

رئيس 
  الفـــــــرع 

 
* تدقيق 

المدة 
القانونية /  

للترقية 
لكل     
 مرتبة  

 
 تدقيق*

االستالل 
من 

اطاريح 
الباحث 

والمشارك
ين معه  

في  
البحوث  
وبيان   
فيما اذا 

كان 
البحث 

موثق في 
الخطـة 
البحثية 
 للفرع 

 
* احالة 

الطلب مع 
كافة 

االوليات 
والمستلز

مات 
األخرى  
الى السيد 

عميد 
 الكلية . 

احالة 
المعاملة الى  

لجنة 
الترقيات  

العلمية في      
 الكلية

  االوليالتدقيق 
 

 تدقيق           (CD )

واالطمئنان على 
شرط سالمة البحوث 
 من السرقة العلمية .

 

 الى   احالة البحوث
                    الخبراء    

 
 مرتبة استاذ      

 خارج العراقخبيرين 
 داخل العراق خبير 

 
  استاذ مساعد و مدرس

 خبراء داخل العراق  ثالثة
 

   توحيد اراء الخبراء 

      اعداد خالصة  أراء
 الخبراء

  التدقيق الثاني
قبل احالتها الى 

 السيد العميد 
 

اذا كانت اراء  
الخبراء 
 ايجابية

في ضوء 
 توصية
 

 رئيس  الفرع
 

وتوصية  
لجنة 

الترقيات 
 العلمية

 بيان
 توصيته
 

بناءا على 
توصية لجنة 

 الترقيات
 العلمية
 

  والسيد  
 عميد الكلية

 

بيان توصية 
مع   اللجنة

 عرض توصيتها
 على مجلس 
الجامعة  في 
حالة   
 )األستاذية (

او اصدار األمر 
 الجامعي

بعد حصول 
مصادقة السيد 
رئيس الجامعة 
على محضر 

 اللجنة المركزية 

مرتبة  
 االستاذية

 فقط .
توصية  مجلس 

الجامعة 
بالترقية بناءا 
على توصية 
 مجلس الكلية . 

 
وتوصية لجنة 
الترقيات 
العلمية 
 المركزية .
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 الواجبات  واجراءات العمل 

استالم معامالت الترقيات العلمية المحالة من السيد عميد الكلية الى لجنة الترقيات العلمية و التي تتضمن  -1

 البحوث الالزمة للترقية وحسب متطلبات كل مرتبة علمية ) استاذ ، استاذ مساعد ، مدرس (

 

 اوليـا من قبل عضـو اللجنـة المكلف بالتدقيق االولـــي وموظفـــي اللجنــــــــــــــــةتـدقق المعاملة تدقيقـا  -2

 ( ،  طلب الترقيـــــــــة ، 1من حيث المدة القانونية ، وتوفر المستمسكات الالزمة مثال  استمارة رقم  )

ث ، الدورات ، االوامر ) محضر لجنة االستالل ( ألطارح  )طالب الترقية(  والمشاركين معه في البحو

 الجامعية (

 

 تدقيق البحوث من حيث العدد والبحث المنفرد وعدد المشاركين وشروط النشر . -3

 تدقيق فيما اذا كانت البحوث تقع ضمن االختصاص العام او الدقيق لطالب الترقية .  -4

ي حــــالة وجود  اقتباس او تدقيق النشر ) السرقة العلمية  (  للبحوث المقدمة ألغراض الترقية العلمية . وف -5

ان البحث المقدم  للترقية تبين انه منشور في مجالت اخرى يرفض البحث ويعـــــــوض ببحث اخــــــر واخبار 

 عمادة الكلية بذلك .

 اختيار الخبراء من داخل العراق او خارجه حسب متطلبات المرتبة .  -1

لكل خبير على حدة ولكافة البحوث المقدمة كما ترسل  اعداد رسائل الخبراء واالستمارات الخاصة بالتقييم -9

الكترونيا احيانا وتستلم االجابة الكترونيا ايضا . ويحدد للخبير سقف زمنى ان لم تصل االجابة ترسل الى   

 خبير اخر بذات االختصاص .

 توحيد اراء الخبراء واعداد خالصة  النتائج الواردة. -9

 لجنة المكلفين بالتدقيق النهائي .تدقق الخالصة من قبل احد اعضاء ال -7

 استحصال توصية رئيس الفرع المعني والذي ينتمي اليه طالب الترقية .وفق االستمارة .  -10

 تعرض على اللجنة لغرض التوصية بالترقية او رفضها مع بيان االسباب . -11

 االوليات كافةترسل معاملة الترقية بكتاب رسمي يثبت فيه توصية اللجنة الى السيد عميد الكلية مع  -12

 بيان توصية السيد عميد الكلية بالترقية من عدمه وفق االستمارة . -13

 تعرض المعاملة على مجلس الكلية الموقر  -14

 ترسل الى الجامعة . -15

 تعرض على اللجنة المركزية -11

 مناقشة المعاملة في لجنة الترقيات العلمية المركزية بحضور عضو كليتنا    -19
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 احصائيات

 2012- 2011     احصائية بأعداد التدريسين اللذين تم ترقيتهم خالل العام الدراسي -1

 

 2013-2012 الدراسي  العام خالل ترقيتهم تم اللذين التدريسين بأعداد احصائية   -2

 

 

 

 

 

 

المرتبة العلمية  الفرع االسم ت
 الحالية

رقم األمر 
 الجامعي

 التاريخ
 

 21/7/2011 23052 استاذ مساعد الفسلجة اسماعيل ابراهيم حسين 1

 21/7/2011 23052 استاذ مساعد الجراحة منى عبدالغني زغير الراوي 2

 23/10/2011 51712 مدرس الكيمياء هدى حميد حسن 3

 23/10/2011 51712 أستاذ مساعد الطب عبد األمير عبد هللا األشبال 4

 23/10/2011 51712 مدرس الفسلجة مي انور رؤوف 5

 23/10/2011 51712 استاذ مساعد الجراحة علي هادي مصلح 6

 31/10/2011 11191 استاذ الكيمياء عبدالكريم حمادي  7

 10/1/2012 477 استاذ الجراحة محمد كامل محمد 

 10/1/2112 477 استاذ النسائية ليليان وديع سرسم 9

 10/1/2012 477 استاذ الطب نظام عبداللطيف 10

 19/3/2012 9724 مدرس  الجراحة احمد حقي اسماعيل 11

 19/3/2012 9724 مدرس األدوية عمار وهم عاشور 12

 19/3/2012 9724 مدرس التشريح سامح سمير موسى 13

 29/5/2012 5993 استاذ الفسلجة غالب عبد زيد الشريفي 14

 29/5/2012 5993 استاذ طب المجتمع نجالء فوزي جميل 15

 5/1/2012 19170 استاذ مساعد الجراحة عالء حسين الدباغ 16

 5/1/2012 19170 مساعداستاذ  التشريح مصطفى محمد ابراهيم 17

 التاريخ

 

رقم األمر 

 الجامعي

المرتبة العلمية 

 الحالية

 ت االسم الفرع

 1 صادق محمد الهماش االطفال أستاذ 10501 1/9/2013

 2 عمر موفق الفسلجة مدرس 1011 1/4/2013

 3 باسم شهاب احمد الباثولوجي أستاذ مساعد 2257 21/9/2013

 4 شذى الخطيب الكيمياء مساعدأستاذ  2257 21/9/2013

 5 صبيحة محمد حسن االطفال أستاذ 2901 9/7/2013

 1 محمد رديف داود الجراحة أستاذ مساعد 3105 10/10/2013

 9 اسامة علي مردان االحياء المجهرية مدرس 3105 10/10/2013
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   2014-2013 الدراسي  العام خالل ترقيتهم تم اللذين التدريسين بأعداد احصائية   -3

 

 

 االعتراضات :   

 1772لسنة  31من التعليمات  -19-المادة              

اختصاصه عميد الكلية  عند رفض الترقية او تأجيلها يبلغ رئيس الجامعة او مجلس لجامعة كل حسب            

 اتخاذ القرار بذلك . بقرار الرفض  مع اسبابه ويقوم االخير بتبليغ طالب الترقية خالل سبعة ايام من تاريخ

  – 19 -المادة            

يحق لطالب الترقية االعتراض على قرار الرفض لدى لجنة االعتراضات المركزية ولدى لجنة            

 االعتراضات القطرية حسب االختصاص خالل  مدة ثالثين يوما من تاريخ تبليغه بفرار الرفض .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم األمر  تاريخه
 الجامعي

المرتبة التي تم 
 الترقية اليها 

  االسم الفرع

 1 ايهاب طه ياسين  الفالحي الجراحة أستاذ 2249 25/3/2014

 2 ختام عبد الوهاب علي الكيمياء استاذ 1011 1/4/2013

 3 فالح مهدي كاظم العنبكي الجراحة أستاذ مساعد 1210 30/3/2014

 4 ايمن حميد لطيف الجراحة أستاذ مساعد 1077 20/3/2014

 5 حيدر ناظم عبدالجبار طب األطفال استاذ مساعد 1077 20/3/2014

 1 سلمانعبد الكريم علي  الطب الباطني استاذ مساعد 1077 20/3/2014
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     :  نشأة المجلة

مرتبطتتتة متتتن حيتتتث الهيكتتتل التنظيمتتتي بمكتتتتب العميتتتد وكانتتتت  ، 2001سستتتت مجلتتتة المستنصتتترية الطبيتتتة عتتتام أت

 (.ساسية بمجلة العلوم األ)مسـماة  سابقاً 

 :الرؤيا  
الستتتعي فتتتي ستتتبيل ادراجهتتتا فتتتي بعتتتط محركتتتات البحتتتوث الطبيتتتة االلكترونيتتتة كتتتل ذلتتتك ستتتيعزز متتتن رصتتتانة    

 (.     (Impact factorsالبحوث المنشورة لغرض الحصول على 

  : الرسالة
ختتترى فتتتي وزارة التعلتتتيم العتتتالي بتتتين المجتتتالت العلميتتتة العراقيتتتة األ  ضتتتمان  تميتتتز مجلتتتة المستنصتتترية الطبيتتتة

 . العلمي من حيث الشكل والمضمون والحصانة العلميةوالبحث 

 :هداف من اصدار المجلة األ

 . نشر نتاجات الباحثين العراقيين في الميادين الطبية والعلمية المختلفة

  االنكليزية والعربية: لغة نشر البحوث في المجلة . 

 نصف سنوي: نوع االصدار . 

 2001: سنة االصدار . 

  الترقيم الدولي : 

 pISSN:2070-1128 

 eISSN:2227-4081 

 : المالك  الوظيفي  للمجلة

 الطبية المستنصرية مجلة تحرير هيئة رئيس -1
  :غالب عبد زيد الشريفي .د.أاالسم. 

  : ستاذ أاللقب العلمي. 

  :غدد صماء وسكري   دكتوراهاالختصاص الدقيق. 

  ( سنة     02الخدمة  ). 

  شررررغل طلبررررة الدراسررررات العليررررا  علررررىشررررراف الدراسررررات األوليررررة واالطبيعررررة العمررررل : ترررردريس طلبررررة ،

 ( . 2388 -2333منصب معاون العميد للشؤون االدارية ) 

  الطبية المستنصرية مجلة تحرير مدير -2

 االسم : علي اسماعيل عبد هللا . 

  :ستاذ مساعدأاللقب العلمي . 

   :دوية السريريةاألاالختصاص الدقيق . 

   (سنة. 82الخدمة ) 

  : دويرررررة)الفارماكولوجي/ تررررردريس / االشرررررراف علرررررى طلبرررررة الدراسرررررات رئاسرررررة فررررررع األطبيعرررررة العمرررررل

 (  العليا

 : التحرير ادارة3- 

 (الكليةفرع النسائية والتوليد ب رئيسسراء حميد المعيني )اخصائية نسائية وتوليد /أ.م.د.أ . 

 (م.د. أرشد فؤاد رضا )اخصائي امرض قلبية وباطنية /ايكو . 

  .فرع الباطنية( دراسات علياطالب مير جاسم )عبد األد/ . 

 سكرتارية المجلة 
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السررريدة خمائرررل نعمررران احمرررد )بكرررالوريوس لغرررة فرنسرررية (العنررروان الررروظيفي )رئررريس متررررجمين أقررردم( الخدمرررة -8

 (سنة. 21)

 سنة.( 08السيدة بان عادل  ) معهد االدارة(العنوان الوظيفي )م.مدير(   الخدمة)-2

 

 : طبيعة عملهما في المجلة 

  البحررروث المقدمرررة حيرررث يأخرررذ البحرررث بتسرررجيل البحرررث فررري سرررجل خررراص لتوثيرررق تقررروم سررركرتارية المجلرررة

سرررماء مقيميررره وترررواريخ االسرررتالم والتسرررليم واضرررافة  كافرررة مرررن اسرررتالمه وأ بررردءا   تسلسرررليا   المقررردم رقمرررا  

و الررررفض كررران برررالقبول أ قرررف البحرررث سرررواءا  التفاصررريل المتعلقرررة بسلسرررلة مراجعرررة البحرررث حترررى تسرررمية مو

 رشفتها ضمن باقي استمارات البحوث .استمارة التقديم من قبل الباحث وأملئ  وكذلك 

 وبكتررراب رسرررمي بتوقيرررع رئررريس حرررث فررري ظررررف سرررري معنرررون الرررى المقررريم وتقررروم السررركرتارية بارسرررال الب

        هيئة التحرير + ورقة التقييم.  

  سررركرتارية المجلرررة باعرررداد ورقرررة قبرررول البحرررث موقعرررة مرررن قبرررل رئررريس هيئرررة بعرررد قبرررول البحرررث تشررررع

 . تحرير المجلة

  المجلةالبحوث المنجزة ليأخذ طريقه الى النشر في يدرج البحث المنجز في درج . 

 يضا  لبحوث المرفوضة وضمن تسلسل رقمي أفي حال رفض البحث يدرج في درج ا . 

 طبررراء الكليرررة والمقيمرررين كمرررا يرررتم مرررن المجلرررة الرررى جميرررع أ نسرررخ الصرررادرةتقررروم السررركرتارية بتوزيرررع ال

اهررررداء المجلررررة الررررى المسررررؤولين فرررري وزارة التعلرررريم العررررالي والبحررررث العلمرررري والجامعررررة المستنصرررررية 

 وكليات الطب كافة داخل العراق.

 ق كررل مررايتعلوب كمررا تقرروم سرركرتارية المجلررة بمتابعررة بريررد المجلررة وطبررع الكتررب الرسررمية واالجابررة عليهررا

 خرى.باحتياجات المجلة من أجهزة ومستلزمات ادارية أ

  بالتواصررل مررع مديريررة التطرروير والبحررث العلمرري فرري االجابررات فرري كررل مررايتعلق بتطرروير تقرروم السرركرتارية

 لوصولها الى المراتب العالمية . المجلة والسعي قدما  

 -: التحرير هيئة عضاءأ

 االسم ت
المنصب في 

 المجلة
 مكان العمل الللقب العلمي

 أستاذ هيئة التحرير أ.د. عامررشيد النجار -8
فرع االحياء المجهرية /كلية الطب الجامعة 

 المستنصرية

 أ.د.عبد الكريم حمادي -2
الهيئة 

 االستشارية
 أستاذ

معاون العميد للشؤون العلمية /كلية الطب 
 /الجامعة المستنصرية

 أ.د. جمال رشيد الراوي -0
الهيئة 

 االستشارية
 أستاذ 

مسؤول لجنة الترقيات /كلية الطب الجامعة 
 المستنصرية

 متقاعد أستاذ هيئة التحرير أ.د. مروان صالح النمر -4

 أستاذ هيئة التحرير أ.د. نجيب صليوة جبو  -3
فرع طب االطفال /كلية الطب الجامعة 

 المستنصرية 

 أستاذ هيئة التحرير أ.د.لليان وديع سرسم -3
النسائية والتوليد /كلية الطب الجامعة  فرع

 المستنصرية

 أستاذ هيئة التحرير أ.د. عدنان فاضل احمد -9
فرع الكيمياء الحياتية /كلية الطب 

 الجامعةالمستنصرية

 أستاذ مساعد هيئة التحرير ا.م.د.وليد عارف توفيق  -1
فرع طب األسرة والمجتمع /كلية الطب 

 الجامعة المستنصرية

 أستاذ مساعد هيئة التحرير ا.م.د.حسين محمود غازي -8
معاون العميد للشؤون االدارية/ كلية الطب 

 الجامعة المستنصرية

 استاذ مساعد هيئة التحرير ا.م.د.عالء الدين مظفر -83
فرع األمراض /كلية الطب الجامعة 

 المستنصرية
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 -: االستشارية الهيئة أعضاء

 مكان العمل اللقب العلمي المجلةالمنصب في  االسم 

 متقاعد أستاذ)متقاعدة( الهيئة االستشارية أ.د.اميرة شبر -8

 متقاعد استاذ ) متقاعد ( الهيئة االستشارية أ.د.حازم عبد الرزاق -2

 متقاعد أستاذ ) متقاعد ( الهيئة االستشارية أ.د.وليد الهاشمي -0

 أستاذ ) متقاعد ( االستشاريةالهيئة  أ.د. ندى صالح امين -4
فرع النسائية والتوليد /كلية الطب 

 /الجامعة المستنصرية

 بريطانيا / م.يورك التعليمي جراح استشاري الهيئة االستشارية د. مصطفى حلمي -3

 الجامعة األمريكية / بيروت أستاذ الهيئة االستشارية د.سامي عازار -3

 فرع األدوية / كلية طب الكوفة أستاذ االستشاريةالهيئة  د.نجاح رايش هادي -9

1- 
أ.د. عبد المطلب عبد 

 الكريم
  أستاذ الهيئة االستشارية

8- 
أ.م.د.محمد مهدي 

 األرزي
 المملكة المتحدة / جامعة الستر أستاذ مساعد الهيئة االستشارية

   -: ناآل ولغاية تأسيسها منذ المجلة عن الصادرة عداداأل

 

 

 الطبية المستنصرية مجلة بها تقوم التي عمالواأل  المهام

 -: التقديم شروط     

 :خطاب التقديم وأذن النشر- 

 قراءتهررررا مررررن قبررررل رئرررريس هيئررررة وث العلميررررة مررررن الباحررررث وتررررتم يتركررررز عمررررل المجلررررة بأسررررتالم البحرررر

البحرررث مرررن قبرررل مررردير تحريرررر المجلرررة  للتأكرررد مرررن خلرررو البحرررث مرررن القرصرررنة  CDالتحريرررر ومراجعرررة 

 العلمية.

 

 
  

   

   

   

   

   

 سنة النشر المجلد العدد  سنة النشر المجلد العدد

8 8 2338  2 3 2333 

2 8 2338  8 3 2333 

8 2 2332  2 3 2333 

2 2 2332  8 9 2331 

8 0 2330  2 9 2331 

2 0 2330  8 1 2338 

8 4 2334  8 8 2383 

2 4 2334  8 83 2388 

8 3 2333  8 88 2388 

    2 88 2382 

    8 82 2380 

    2 12 2013 

    1 13 2014 

    2 13 2014 

    1 14 2015 
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  وبعرررد الموافقرررة المبدئيرررة تقررروم سررركرتارية المجلرررة بتسرررجيل البحرررث فررري سرررجل خررراص لتوثيرررق  البحررروث

 -حث ما يلي:المقدمة حيث يأخذ البحث المقدم رقما تسلسليا وتضم صفحة البا

  (باللغرررررة االنكليزيرررررة +0عددالنسرررررخ المقدمرررررة ) -عنررررروان البحرررررث ج -اسرررررم الباحرررررث ب -أCD  وذلرررررك

 .( CDلغرض فحص ال)

  حرررد اعضررراء ادارة المتواضرررعة وبجهرررود ذاتيرررة مرررن قبرررل أ ورغرررم امكانيتهررراان المجلرررة تترررابع وبجديرررة

مررررين ويررررتم النظررررر الررررى النسررررخ الررررى المقي خلرررروه مررررن القرصررررنة العلميررررة وقبررررل ارسررررالهتأكررررد مررررن للالمجلررررة 

خرررر دون تصررررريح انهررررا لرررم يسرررربق نشررررها بررررأي لغرررة فرررري أي مكررران وان ال تنشررررر فررري أي مكرررران آ بمفهررروم

 مكتوب.  

 للبحررررث المقرررردم ومكرررران عملهمررررا وترررراريخ تسررررليم البحررررثمررررن المقيمررررين ( 0سررررماء عرررردد)يررررتم اختيررررار أ 

 اضافة التفاصيل المتعلقة بسلسلة مراجعة البحث.و

 ضررمن رقررم خرراص  يضررا  ترره فرري الرردرج المخصررص لحفررظ البحرروث ودرجرره أولياقرردم مررع أحفررظ البحررث الم

مررررن  المعلومررررات الخاصررررة بالبحررررث برررردءا   يضررررا  اسررررتمارة خاصررررة بجميررررع البحرررروث ودرج أبالبحررررث فرررري 

كرررران  سررررماء مقيميرررره وتررررواريخ االسررررتالم والتسررررليم حتررررى تسررررمية موقررررف البحررررث سررررواءا  اسررررتالمه وأ

 .الرفض بالقبول أو 

  وليرررررة مررررن قبرررررل طبيررررب مخرررررتص بعنرررروان البحرررررث  ثررررم تسرررررمية المقيمررررين وتقررررروم المراجعررررة األتررررتم

السررركرتارية بارسرررال البحرررث فررري ظررررف سرررري معنرررون الرررى المقررريم  وبكتررراب رسرررمي بتوقيرررع رئررريس هيئرررة 

         التحرير + ورقة التقييم.  

 لررررة وادارة خيرررررة حيررررث يعرررررض علررررى هيئررررة تحريررررر المجى المرحلررررة األتنقرررريح البحررررث حتررررى يصررررل الرررر

 المجلة للبت بقبول البحث أو رفضه .

  بقبرررول البحرررث تشررررع سررركرتارية المجلرررة باعرررداد ورقرررة قبرررول البحرررث موقعرررة مرررن قبرررل رئررريس هيئرررة

 تحرير المجلة. 

    زة ليأخذ طريقه الى النشر في المجلةالبحوث المنجيدرج البحث المنجز في درج . 

 يضا  ضة وضمن تسلسل رقمي ألبحوث المرفوفي حال رفض البحث يدرج في درج ا . 

  لرررررف دينرررررار لقررررراء خمرررررس وعشررررررون أ 23,333تقررررروم المجلرررررة بمكافرررررأة المقيمرررررين بمبلرررررغ مقرررررداره

 مراجعتهم للبحوث مقدمة من قبل عمادة الكلية .

  عنرررد اصررردار المجلرررة تقررروم السررركرتارية بتوزيرررع النسرررخ الصرررادرة مرررن المجلرررة الرررى جميرررع اطبررراء الكليرررة

المجلررررة الررررى المسررررؤولين فرررري وزارة التعلرررريم العررررالي والبحررررث العلمرررري والمقيمررررين كمررررا يررررتم اهررررداء 

 والجامعة المستنصرية وكليات الطب كافة داخل العراق. 

  يرررتم اصررردار عرررددين فررري السرررنة مرررن مجلرررة المستنصررررية الطبيرررة حيرررث يتجاوزعررردد البحررروث المنشرررورة

 ( بحثافي كل بحث.82)

 2384وليست نصف شهرية للعام كانية نشر المجلة كل اربعة اشهر مناقشة ام . 

  مرررن ناحيرررة الرصرررانة العلميرررة والوصرررول الرررى الترررألوا هيئرررة تحريرررر المجلرررة جهررردا  لرفرررع مسرررتوى المجلرررة

 .الهدف النشود بالحصول على عامل تأثير لها

 كرررل مرررايتعلق باحتياجرررات كمرررا تقررروم سررركرتارية المجلرررة بمتابعرررة بريرررد المجلرررة وطبرررع الكترررب الرسرررمية وب

  خرى.هزة ومستلزمات ادارية أالمجلة من أج
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 اللجنة االمتحانية
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 تكون اللجنة االمتحانية من حيث الهيكل التنظيمي مرتبطة بمكتب العميد ويتضمن عملها االجراءات التالية : 

  . الهدف:8

تحديد وتهيئة المستلزمات الضرورية لالمتحانات خالل العام الدراسي )امتحانات نصف السنة واالمتحانات  -ا
 النهائية لكافة المراحل الدراسية(. 

 توفير الموارد الالزمة النجاح االمتحانات )امتحانات الدراسات األولية والدراسات العليا(.  -ب

سئلة والدرجات( وكذلك تدقيق درجات الدفاتر االمتحانية بعد تصحيحها من المحافظة على سرية االمتحانات )األ -ج
 قبل الفروع العلمية دون التدخل في التصحيح.

اعداد  النتائج ودراستها من حيث نسب النجاح وكذلك تهيئة التقارير واالحصائيات لعرضها على مجلس الكلية  -د
 لغرض اعتمادها.

 ومن ثم اعالنها للطلبة.متابعة االعتراضات وتدقيقها  -ه

 . المجال:2

 ان مجال عمل اللجنة االمتحانية يتضمن العمل مع كافة الفروع العلمية في الكلية.

 . المسوؤلية: 0

 تكون المسوؤلية محصورة بالسادة التدريسين المخولين فقط وهم كل من:

 ا. العميد.

 ب. رئيس اللجنة االمتحانية. 

 ة.ج. سكرتارية اللجنة االمتحاني

 د. أعضاء اللجنة االمتحانية من التدريسين.

 وتشمل : . الوثائق المرجعية في اللجنة االمتحانية:4

 وتعديالتها. 2333لسنة  804ا. التعليمات االمتحانية النافذة برقم 

المعتمدة  ب. القرارات والتعليمات االستثنائية والتنظيمية المؤقتة الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 خالل العام الدراسي.

 ج. قرارات وتوجيهات مجلس الجامعة المتعلقة باجراءت اللجان االمتحانية.

 .2339لسنة  833د. تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي برقم 

 ه. قرارات مجلس الكلية خالل العام الدراسي.

 . االجراءات: 3

 باختيار أعضاء اللجنة االمتحانية:. المتطلبات الخاصة 8

 يتم تشكيل اللجنة االمتحانية بأمر اداري صادرمن العميد في بداية العام الدراسي وتتضمن اللجنة كل من: 

 رئيس اللجنة االمتحانية )بلقب علمي أستاذ أو أستاذ مساعد(. -ا

 مقرر اللجنة االمتحانية. -ب
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التدريسين المرشحين من قبل الفروع العلمية والمتصفين باألداء المنضبط العالي أعضاء اللجنة االمتحانية )من  -ج
 وحس المسوؤلية واألمانة(.

د. سكرتارية اللجنة االمتحانية: ويتم اختيار أعضائها من االدرايين المتصفين باألمانة واالنضباط العالي في العمل 
 روع العلمية األخرى في الكلية.وحسن التعامل مع بقية أعضاء اللجنة االمتحانية والف

 . آلية عمل اللجنة االمتحانية خالل فترة االمتحانات )نصف السنة والنهائية(.2
 العلمي الفرع في الدراسية المراحل في الطلبة أسماء جميع تتضمن الكلية في التسجيل شعبة من قوائم استالم−ا

 .االمتحانات بدء من مناسبة مدة قبل القوائم هذه تحديث يتم أن على
 العام مدار على الدرجات توزيع و الدراسية الوحدات باعالن الدراسي العام بداية في العلمي الفرع يقوم -ب

 .العلمي الفرع في الدراسية السنوات ولكافة للطلبة الدراسية المقررات ولجميع الدراسي
 بدء االمتحانات. اعداد الجداول االمتحانية  وجداول المراقبات قبل فترة مناسبة من -ج
 اسماء جلوس يوضح مخطط عمل االمتحانية القاعة داخل وغياباتهم الطلبة حضور تسجيل تتضمن قوائم إعداد -د

 .  االمتحانية القاعة في وأماكنهم الطلبة
الفروع  مجالس في مناقشتها بعد دراسية مادة ولكل للطلبة السنوي السعي درجات تتضمن استمارات استالم – ه

 العلمية.
 إلى االمتحانية اللجان من يوميا   الراجعة البيضاء والدفاتر االمتحانية الدفاتر واستالم لتسليم ذمة سجالت تنظيم − و

 .وبالعكس االمتحانية القاعات مشرفي
 الترقيم قصاصات حفظ مع والنهائية الفصلية لالمتحانات االمتحانية للدفاتر السري الترقيم بإجراء القيام  −ز

 وباشراف عينها الدراسية للسنة االمتحانية اللجنة عضو وبمسؤولية، سري  مكان في االمتحانية للدفاتر السري
 االمتحانية. اللجنة رئيس

لدى  يحفظ خاص سجل في الختم مكان عن انموذج ويثبت مختلفة أماكن وفي يوميا   االمتحانية الدفاتر ختم يتم − ح
 االمتحانية . اللجنة رئيس

 الدفاتر إخراج باتا   منعا   يمنع اذ المواد مدرسي قبل من االمتحانية الدفاتر لتصحيح المناسب المكان توفير  −ط
  .الكلية خارج االمتحانية

 .تهيئة  القاعات االمتحانات:0

 .يتم تحديد أرقام القاعات االمتحانية وعدد الطلبة في كل قاعة 

   في كل قاعة وتوضع هذه القوائم في مكان مناسب عند مدخل يتم اعداد قوائم بأسماء الطلبة ومراحلهم
 القاعة االمتحانية.

  ,اعداد كارت لكل طالب يلصق على المقاعد المخصصة لالمتحانات وتتضمن هذه الكارتات أسم الطالب
المرحلة ورقم الجلوس وحسب ما ورد في قوائم اللجنة االمتحانية ) تكون هذه الكارتات  بألوان مختلفة 

 ب المراحل الدراسية(.وحس

  يتم توزيع الطلبة على القاعات االمتحانية حسب خارطة جلوس معدة مسبقا  من قبل رئيس اللجنة
 االمتحانية بمساعدة المقرر والسكرتارية.

  يدقق مسوؤل القاعة مع المراقبين تواجد الطلبة وحضورهم مع القوائم الحضور والغياب المعدة من قبل
، على أن يتم توقيع كل طالب في القاعة وتسلم هذه القوائم مع الدفاتر االمتحانية عند اللجنة االمتحانية 
 نهاية االمتحان.

  يكون اختيار مسوؤل القاعة )المشرف( من هم بدرجة أستاذ أو أستاذ مساعد مع عدد من المراقبين من
 حملة األلقاب العلمية األقل, وتتلخص مهام األستاذ المشرف بما يلي:

 تأكد من التزام الطلبة بتعليمات الزي الموحد.. ال8
 . عدم السماح بادخال أجهزة الموبايل والحقائب الشخصية الى القاعة االمتحانية.2
 . عدم ادخال الحاسبات المبرمحة الى القاعة االمتحانية.0
 . تنبيه الطلبة في االمتحان بعدم الغش أو محاولة الغش.4
 دخول القاعة االمتحانية اال بعد موافقة العميد أو رئيس اللجنة االمتحانية.. عدم السماح لمدرس المادة ب3
 . عدم السماح للطالب بادخال أي شيء يتعلق بمادة االمتحان.3
 . اليسمح للطالب المتاخر من الدخول الى القاعة االمتحانية اال بعد موافقة رئيس اللجنة االمتحانية.9
وتوزيع المراقبين على القاعة االمتحانية بشكل يضمن تحقيق الهدوء والجو . ضمان سير االمتحانات 1

 المالئم لالمتحانات ويكون مسؤوال  بشكل مباشر عن تواجد المراقبين خالل االمتحان.
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 . ابالغ اللجنة االمتحانية عند حدوث أي حالة غش وضبط حالة الغش بشكل رسمي مع كتابة تقرير.8
 : . االسئلة االمتحانية4 

  يتم اعداد ثالثة نماذج من األسئلة المتكاملة تضم كافة المنهج الدراسي للمادة العلمية قبل أسبوع على
 األقل من موعد بدء االمتحانات ويتم االستنساخ في سكرتارية اللجنة االمتحانية .

  ومراعاة الشمولية والوضوح في األسئلة.23مراعاة اعطاء فرصة ترك للطالب ال تتجاوز % 

  توضع درجة كل سؤال بشكل واضح وتأريخ االمتحان وكذلك ارفاق نسخة من االجابات النموذجية
 المطبوعة.

 :يتم وضع األسئلة في مظروف امتحاني مطبوع عليه ما يلي 
 . اسم المادة.8
 . اسم المرحلة:2
 . السنة الدراسية:0
 . امتحان الدور األول/ الثاني.4
 االمتحانية. . تأريخ االمتحان وعدد الساعات3
 . عدد النسخ .3
 . توقيع األستاذ.9
 (.333333. تحديد تعليمات خاصة من قبل أستاذ المادة )مثل استخدام الحاسوب1

  يتم تحديد نسخة األسئلة المستخدمة في االمتحان من قبل لجنة خاصة متألفة من العميد ورئيس اللجنة
 االمتحانية .

 . الدفاتر االمتحانية: 3
 الدفاتر االمتحانية بعد المصادقة من قبل مجلس الكلية, ويتميز بما يلي: يتم اعتماد

 :الغالف األمامي ويتضمن مايلي  -ا
 الركن األيمن: ويوجد مطبوع فيه:

 جمهورية العراق/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 الجامعة المستنصرية/ كلية الطب 

 ويتوسط الغالف األمامي شعار الجامعة 

  الدراسية:المادة 

 :الرقم السري 

 .)العام الدراسي: )وسط الغالف األمامي 

 الركن األيسر: ويوجد مطبوع فيه          

 اسم الطالب الرباعي:
 الكلية: 
 القسم: 

 الصف/ الشعبة )المرحلة(
 المادة:

 السنة الدراسية:
 الرقم  السري:

 الممتحنين.. الغالف الخلفي: ومطبوع عليه مالحظات الى الطلبة 2

 اإلشارة الضروري من نجد المنطلق هذا ومن االمتحانية اللجنة لعضو األساسية المهمة تكون االمتحانات سرية إن
 :اآلتية النقاط إلى
 كل في األوراق عدد من التأكد وكذلك الطالب عدد بنفس ويكون جيدة بصورة االمتحانية الدفاتر عدد حساب −١

 عدد وكذلك الدفاتر عدد من التأكد يتم االستالم حالة وفي االمتحانية القاعة مسؤول إلى تسليمها قبل امتحاني دفتر
 ذلك غير أو الطلبة لغياب نتيجة االمتحان في تستخدم لم التي البيضاء الدفاتر إعادة يتم وكذلك دفتر كل في األوراق

 .االمتحانية اللجنة إلى
 ومطابقة القاعة مشرف إلى المسلم العدد ضبط يتم اإلضافية الدفاتر إلى الحاجة عند −٢

 .االستالم بعد العدد ذلك
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 إلى االمتحانية الدفاتر يجوزتسليم وال والغياب الحضور ورقة مع االمتحانية الدفاتر واستالم للتسليم سجل يفتح −٣
 عنه ينوب من إلى الدفاتر تسلم األسباب من سبب ألي القاعة مشرف وجود عدم حالة وفي القاعة مشرف غير

 . المراقبات جدول في موجود ما وحسب
 المثلث على نصفه يكون بحيث األسم مثلث طرف على يكون أحدهما بموقعين االمتحانية الدفاتر ختم يتم −٤

 ويغير الدفتر غالف من مكان أي في فيوضع اآلخر الختم أما الدفتر من يقص ال الذي الجزء على اآلخر والنصف
 . االمتحان من يوم قبل االمتحانية اللجنة أعضاء قبل من على الموقع االتفاق ويتم ويوميا دوريا

 كتابة خط عن يختلف عريض وبخط وجد إن األحمر )لون خاص لكل مرحلة( باللون االمتحانية الدفاتر ترقم −٥
 . مسار أي على الترقيم يدل ال لكي ترقيمها قبل الدفاترعشوائيا خلط يتم أن ويفضل االسم

 حدة على تكبس قصاصات عشر كل األسماء قصاصات وتجمع المرسوم المنقط الحد على االسم مثلث قص يتم −٦
 .االمتحان وتاريخ والعدد المادة اسم عليه ويكتب بإحكام يغلق ظرف في وتوضع القصاصات هذه تجمع ثم ومن
 ويتعهد استالمها على يوقع أن يخوله بعدرئيس الفرع العلمي أو من   إلى المقصوصة االمتحانية الدفاتر تسلم −٧

 . االستالم من واحد أسبوع مدة خالل مصححة بتسليمها
 ورقة مع االمتحانية الدفاتر استالم بعد مباشرة االمتحان عن الغائبين الطلبة تأشير يتم  −٨

   .االمتحانية القاعة مشرف من الحضور
سنوات لحين تخرج الدفعة بعدها يتم اتالفها بموجب قانون اتالف يتم االحتفاظ بالدفاتراالمتحانية لمدة ست  -8

 .8813لسنة  93الرسمية رقم 
 . تحديد مواعيد االمتحانات:3 
يتولى رئيس اللجنة االمتحانية وبالتعاون مع مقرر اللجنة والسكرتارية وممثلي الطلبة اعداد الجداول االمتحانية  -ا

لالمتحانات المعمول به من قبل الوزارة والجامعة )امتحان نصف السنة وحسب التقويم  الرسمي السنوي 
واالمتحان النهائي( , ويتضمن الجدول مادة دراسية واحدة لكل مرحلة وبواقع ثالث مراحل دراسية في كل يوم 

ادس في يوم امتحاني )المراحل: األول, الثالث,الخامس تؤدي االمتحان في يوم واحد والمراحل: الثاني, الرابع, الس
 آخر( مع مراعاة آراء الطلبة حول الجدول.

يراعى خالل الجدول كذلك الطلبة المحملين بحيث يؤدون امتحان مادة التحميل مع طلبة المرحلة التي حملوا  -ب
 فيها دون التداخل مع جدول امتحانات المرحلة التي حملوا اليها.

العتماده وتعميمه على الفروع العلمية لغرض االطالع  وبعدها ترسل نسخة من الجدول الى عمادة الكلية -ج
 والتنسيق.

يتم اعالن الجدول االمتحاني للطلبة في لوحة االعالنات الخاصة في العمادة, لوحة اعالنات التسجيل, عند مدخل  -د
 كل قاعة امتحانية ولوحة اعالنات كل الفروع العلمية.

بل رئيس اللجنة والسكرتارية( خالل االمتحانات ويعتبر هذا الجدول يتم اعداد جدول لمراقبات التدريسين)من ق -ه
 تبليغا رسميا بالتكليفات وال يتم تغيير هذا الجدول اال بعد أخذ موافقة رئيس الفرع العلمي وبعلم اللجنة االمتحانية.

 . آلية عمل اللجان االمتحانية الفرعية الخاصة  بكل مرحلة دراسية:9
جنة االمتحانية المركزية في الكلية وبحسب أمر اداري صادر من العمادة, بعدها يتم تقسيم بعد أن تم تشكيل الل

أعضاء اللجنة االمتحانية الى ست لجان فرعية وحسب عدد المراحل الدراسية ولجنة فرعية خاصة بالدراسات 
 العليا.

 تتولى هذه اللجان الفرعية المهام التالية:

 الطلبة وبضمنهم القوائم الواردة من التسجيل وحسب الدراسية السنة طلبة ميعج أسماء تثبيت أو إدخال يتم -ا
األساسي لكل مادة دراسية )القائمة التفصيلية(  الدرجات سجل في وغيرهم والمؤجلين والمفصولين المنقولين

 ولكافة الطلبة لجميع السنوي السعي درجات وتثبيت إضافة ويليها ، ةمستقبلي إضافات ألية منعا القائمة وتغلق
 بعد ورودها من الفروع العلمية.  الدراسية المواد

اعداد قائمة من قبل اللجنة االمتحانية الفرعية الخاصة بكل مرحلة دراسية للتأكد من استنساخ األسئلة  -ب
رئيس اللجنة االمتحانية وبثالث نسخ )يكون االستنساخ حصرا داخل اللجنة االمتحانية وبوجود لجنة متالفة من 

االمتحانية وأحد أعضاء اللجنة االمتحانية الفرعية الخاصة بتلك المرحلة الدراسية المعنية ورئيس الفرع العلمي أو 
من ينوب عنه وبمساعدة سكرتيرة اللجنة( وحفظها في قاصات محكمة في اللجنة االمتحانية قبل فترة مناسبة من 

 موعد االمتحان.
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المستخدمة في االمتحان من قبل لجنة مؤلفة من العميد ورئيس اللجنة االمتحانية ورئيس يتم  اختيار النسخة   -ج
الفرع المعني, بعدها يتم تسليم األسئلة في مظروف محكم االغالق الى التدريسي المسوؤل عن القاعة االمتحانية 

 أعضاء اللجنة االمتحانية.وال يفتح المظروف اال عند بدأ االمتحان وبداخل القاعة االمتحانية وبوجود أحد 
يتولى رئيس اللجنة االمتحانية وأعضاء اللجنة مراقبة القاعات االمتحانية لتثبيت متطلبات االمتحانات من سد  -د

نقص المراقبين أو نسخ أسئلة اضافية أو دفاتر امتحانية اضافية وتثبيت أسماء المراقبين واألستاذ المشرف على 
 القاعة االمتحانية.

لى اللجنة االمتحانية فتح سجل باسم الطلبة المؤجلين ويتضمن السجل اسم المادة الدراسية, والمرحلة تتو -ه
 وتأريخ االمتحان واسم الطالب المؤجل مع فتح ملف لالحتفاظ باالجازات المرضية للطلبة.

ة وقوائم الحضور وتأشير تتولى اللجنة االمتحانية الخاصة بكل مرحلة دراسية تسليم واستالم الدفاتر االمتحاني -و
 الغيابات في سجل خاص ويتم تثبيت ذلك في تقرير يومي يرفع الى معاون العميد للشؤون العلمية.

 الترقيم قصاصات حفظ مع والنهائية المتحانات نصف السنة االمتحانية للدفاتر السري الترقيم بإجراء القيام -ز
مظروف مغلق ومختوم ومؤشر عليه اسم المادة الدراسية و تأريخ سري وفي  مكان في االمتحانية للدفاتر السري

الخاصة  الفرعية   االمتحانية اللجنة عضو االمتحان وعدد القصاصات ، وتكون هذه المظروفات بمسؤولية
 االمتحانية. اللجنة رئيس بالمرحلة الدراسية المعنية وباشراف

أن تم رفع أسماء الطلبة منها الى رئيس الفرع العلمي المعني أو  تسلم اللجنة االمتحانية الدفاتر االمتحانية بعد -ح
من ينوب عنه ويثبت التسليم في سجل خاص )سجل استالم وتسليم الدفاتر االمتحانية( ويتضمن السجل اسم المادة, 

سجل يترك اسم التدريسي, والمرحلة وعدد الدفاتر وتأريخ التسليم وتوقيع األستاذ المستلم وهناك حقل أخير في ال
ألسم وتوقيع عضو اللجنة االمتحانية المستلم للدفاتر بعد تصحيحها من قبل الفروع العلمية )يراعى الفترة الزمنية 

 للتصحيح أن ال تكون أكثر من سبعة أيام(.
عية بعد استالم الدفاتر االمتحانية التي تم تصحيحها في األقسام العلمية, يقوم أعضاء اللجنة االمتحانية الفر -ط

الخاصة بالمرحلة الدراسية المعنية باعادة كبس الملصقات التي تم قصها قبل التصحيح ومن ثم تدقيق الدرجات 
الموجودة داخل الدفتر لكل سؤال امتحاني والتأكد من نقل نفس الدرجة على غالف الدفتر ومن ثم تدقيق جمع 

 الدرجات الموجودة على غالف الدفتر االمتحاني.
وتتضمن هذه القائمة  القوائم التفصيلية لكل مادة دراسية ولكل المراحل الدراسيةنة االمتحانية باعداد تقوم اللج -ي

 ما يلي:
. درجات السعي للطالب بعد أن تم مراجعتها وتدقيقها )وتشمل درجة السعي مجموع درجات الفصل األول, نصف 8

 السنة ودرجة الفصل الثاني(.
 طلبة الموجودة على غالف الدقتر االمتحاني بعد ان تم تدقيقها.. درجات االمتحان النهائي لل2
 . درجات امتحان العملي النهائي )فقط للدروس العلمية التي يوجد فيها دروس عملية او سريرية(.0
(, وال تقبل الكسور 8,2,0. الدرجة النهائية للمادة الدراسية وهي تمثل مجموع ما سبق من الدرجات )في فقرات4

 الدرجة , وأن وجدت فانها تجبر لصالح الطالب وحسب التعليمات ولمرة واحدة فقط.في هذه 
. دراسة النتائج االمتحانية لكل مادة دراسية وتشمل )عدد الناجحين, عدد الراسبين, نسبة النجاح ونسبة 3

 الرسوب(.

لة دراسية وتشمل هذه القائمة قائمة موحدة رئيسية لكل مرحتقوم اللجنة االمتحانية الخاصة بكل مرحلة باعداد  -ك
)مثال للمرحلة الخامسة ثمانية حقول لثمانية مواد دراسية وللمرحلة  حقول بقدر عدد المواد الدراسية للمرحلة
 األولى سبع حقول لسبعة مواد دراسية(.

صيلية للمواد ويكتب في هذه الحقول الدرجة النهائية لكل مادة دراسية منقولة من القائمة السابقة )القائمة التف
 الدراسية المذكورة في الفقرة )ي(.

بعد اتمام القوائم الموحدة للمراحل الدراسية كافة يقوم رئيس اللجنة االمتحانية وبالتعاون مع لجنة منتخبة من  -ل
أعضاء اللجنة االمتحانية وبمساعدة السكرتارية بتدقيق جميع القوائم )التفصيلية والموحدة( ولكل المراحل 

 سية.الدرا

تقوم اللجنة االمتحانية بدراسات احصائية لنتائج االمتحانات وتتضمن )عدد الطلبة المشاركين في االمتحان وعدد  -م
الغياب, عدد الطلبة الناجحين ونسبة النجاح, عدد الطلبة الراسبين ونسب الرسوب( وكذلك تحديد التغيرات التي 

 تطرأ على النسب في حالة االضافات.
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يقوم رئيس اللجنة االمتحانية باستعراض الدراسات االحصائية التي تم اجراءها في اللجنة على أعضاء مجلس  -ن
الكلية للمصادقة على النتائج وتحديد عدد الدرجات المضافة لكل مرحلة دراسية أو عدم االضافة وبعدها يتم رفع 

 قرار المجلس الى رئاسة الجامعة للمصادقة عليه.
دقة على النتائج من قبل مجلس الكلية والجامعة )باضافة أو دون اضافة( يتم تطبيق قرار مجلس بعد المصا -ص

 الكلية في حالة االضافة لكل مرحلة دراسية ولكل مادة وتغيرالنسب االحصائية بعد تطبيق القرار.
المراحل الدراسية لغرض اعالنها ع. تقوم اللجنة االمتحانية باعداد قوائم خاصة بالتقادير للمواد االمتحانية ولكل 

 للطلبة عن طريق الموقع األلكتروني للجامعة.
يقوم أعضاء اللجان الفرعية الخاصة بكل مرحلة دراسية بالتوقيع على النسخ النهائية للقوائم بذكر اسم  -غ

 التدريسي و لقبه العلمي.
ن القوائم الموحدة لنتائج االمتحانات لغرض تقوم اللجنة االمتحانية بتزويد وحدة التسجيل والوثائق بنسخة م -ف

 نقلها في بطاقة الطالب وكذلك تحديد ترتيب الطلبة األوائل لكل مرحلة دراسية ولكل مادة دراسية.
---------------------------- 

 يتالف من: 2383 -2384الكادر االداري للجنة االمتحانية للعام الدراسي 

  اللجنة االمتحانية / أستاذ مساعد في فرع األمراض.أ.م.د. باسم شهاب احمد : رئيس 

 .م.د. ميسم مؤيد مهدي: مقرر اللجنة االمتحانية/ مدرس في فرع األمراض 

 .السيدة فائقة صبري جاسم: سكرتارية اللجنة االمتحانية/ بكالوريوس لغة انكليزية 

 ة انكليزية .السيدة ميسلون مرتضى باقر: سكرتارية اللجنة االمتحانية/ بكالوريوس لغ 

    .السيدة هدير عرابي ابراهيم : سكرتارية اللجنة االمتحانية/ بكالوريوس رياضيات 
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 والتدقيق الداخلي شعبة الرقابة
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 المقدمة : 

الموارد من الهدر يعد نظام الرقابة المالية أهم مكونات التنظيم االداري والمالي في االدارات كافة فهو يؤمن حماية 

والضياع وسوء االستعمال ويوفر بيانات مالية دقيقة وموثوق بها ويؤدي الى رفع كفاءة التشغيل والتزام العاملين 

 بالقوانين واألنظمة والتعليمات وسياسات االدارة .

 مهام الرقابة والتدقيق الداخلي: 

 التدقيق والفحص الشامل لكافة أوجه نشاط الكلية .  -

تدقيق مستندات الصرف والقبض والقيد وعدم قبول الصرف ألي مبلغ التتوفر فيه شروط الصرف المحدد بالقوانين   -

 واألنظمة والتعليمات النافذة ومراعاة االلتزام باالجراءات المعتمدة بالنظام المحاسبي الالمركزي . 

والمساعدة والتحقق من صحة البيانات المحاسبية  اختبار عمليات التسجيل والترحيل في السجالت المحاسبية الرئيسية  -

 والمالية واالحصائية المستخرجة منها .

 المساهمة واالشراف على كافة عمليات الجرد للموجودات الثابتة والمخزنية والنقدية خالل السنة وفي نهاية السنة .   -

 متابعة اجراءات تصفية األرصدة الموقوفة في السجالت .  -

 اللجان المشكلة في الكلية والتحقق من أداء واجباتها بصورة سليمة ودون تأخير . متابعة أعمال   -

 متابعة اللجان التحقيقية والدعاوي والحث على انجازها بأسرع وقت .  -

 تدقيق حسابات الموجودات والمطلوبات ويتضمن :  -

 أ ـ تدقيق الموجودات الثابتة .    
 ب ـ تدقيق الموجودات المخزنية .     
 ج ـ تدقيق المشتريات واالعتمادات .   

 د ـ تدقيق النقد في الصندوق ولدى المصارف .     
 هـ ـ تدقيق المدينون .     
 و ـ تدقيق الدائنون .     
 ي ـ تدقيق العقود والمقاوالت .    
 الرقابة والتدقيق على األنظمة المالية ويتضمن :    

 االجراءات العامة .   
 ب ـ الرواتب .    
 ج ـ حسابات المخازن والسيطرة المخزنية .     

 د ـ تدقيق الحسابات المالية .    

 مهام مدير الشعبة : 

 االشراف الكامل على أعمال الشعبة . -

 .التوقيع على المعامالت الحسابية المنجزة -

 متابعة كافة المالحظات الواردة من ديوان الرقابة المالية والمفتش العام ولجان التدقيق .  -

 االشراف على لجان الجرد .   -

 . االشراف على جرد الصندوق   -

  مهام منتسبي الشعبة: -

 تدقيق كافة المعامالت الحسابية .  -

 تدقيق الرواتب .  -

 ى اعداد الداخلة والخارجة من شعبة التجهيزات .التحقق من سالمة اجراءات السيطرة والرقابة عل  -

 تدقيق السجالت .  -
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 التحقق من تطبيق التعليمات .  -

 منتسبي الشعبة

 

 

 الشهادة  العنوان الوظيفي  االسم ت

 بكالوريوس محاسبة مدير حسابات أقدم حكمت داود سلمان       8

 محاسبةدبلوم  مدير حسابات زينب داود سلمان        2

 بكالوريوس محاسبة مدير حسابات بان خضير عباس 0
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 لجنة

 تطوير المناهج والتعليم الطبي 
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عمالها وتتألف اللجنة أناهج بداية كل عام دراسي وتوثيق دأبت الكلية ولسنوات عديدة على تشكيل لجنة لتطوير الم

 من :

/ عميد الكلية  أ.د صادق محمد الهماش  8
 /رئيس اللجنة

 د رباب حسن باقر .م .أ 83

د حسين محمود غازي / معاون العميد .مأ. 2
 للشؤون االدارية /  مقرر اللجنة

 د غسان علي محسن.م.أ 88

د عبد الكريم حمادي / معاون العميد .أ 0
 للشؤون العلمية والدراسات العليا

 الراوي عبد الغني ةد هال.م 82

 عبد الوهاب د ايمان ناجي.م 80 جبو نجيب صليوةد .أ 4

 الربيعي د حيدر فاضل.م 84 د بسام طالب الكيالني.أ 3

 د معن ماجد صالح.م 83 د غالب عبد زيد الشريفي.أ 3

 د عالء علي صالح.م 83 مجيد الصقال ةنهل .أ 9

 مين محمد كاظمأ د.م.م 89 د وليد عارف توفيق.م.أ 1

/ رئيس شعبة ضمان  عبد العظيم ياسين د.مأ. 8
 الجودة وتقييم األداء

 خميس د نبراس حاتم.م.م 81

 

 ثالثا:أهداف ومهام اللجنة:

 تحديث وتطوير المناهج الدراسية في الكلية بما يتوافق مع معايير ضمان الجودة . -8 

 . تحسين فاعلية العملية التعليمية في الكلية -2

األسس العلمية لتحسين وتحديث طرق امتحانات و تقييم الطالب بالكلية بما يكفل المشاركة في وضع  -0

 . الدقة والفاعلية في التقييم

 . تنمية القدرة التعليمية لدى التدريسيين -4

 التنسيق بين مناهج الفروع العلمية المختلفة لتجنب تكرار المادة العلمية.-3

لمختلفة عن طريق التكامل األفقي والعمودي مابين المواد التنسيق في تتابع المناهج في الفروع ا -3

  . الدراسية ولكافة المراحل

 . دراسة واقراراستحداث بعض المواد الدراجها ضمن المنهاج الدراسي للكلية -9

 . المراجعة المستمرة للمناهج والتركير على المناهج التي تنمي مهارات الطالب الذهنية والمهنية -1

 . وثيقة المنهاج الدراسي ولكافة المراحلاعداد  -8

اجراء استبيانات للطلبة والتدريسيين لالستفادة من التغذية الراجعة في تحديث المناهج الدراسية  –83

 . وتطويرها

  . اطالع مجلس الكلية على توصيات وقرارات اللجنة والمصادقة عليها  -88
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 :ةقرارات اللجنرابعا: 

أكثر من عشرين اجتماعا  واتخذت مجموعة من القرارات التي تصب باتجاه تطوير التعليم الطبي بما  ةاللجن عقدت

 في ترصين العملية التعليمية وتحقيق مضامين الجودة : للكليةيتوافق مع السعي الحثيث 

لثة للعام الدراسي والثا  2380 - 2382البدء بتطبيق تعلم المجاميع الصغيرة للمرحلة الثانية للعام الدراسي  -8

مع استمرار الفروع العلمية 2383-2384والمرحلة األولى الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2380-2384

 . للمراحل األخرى في تطبيقه كل ضمن فرعه

( لطلبة المرحلة السادسة الذي أعدته الفروع السريرية والذي (LOG BOOKالموافقة على سجل المهارات  -2

طات الطالب خالل السنة الدراسية ويعد توثيقا  لما هو مطلوب تعلمه من المهارات كحد أدنى كونه أحد يتضمن نشا

 . مستلزمات الحصول على الشهادة العلمية

استحداث مادة أساسيات الطب للمرحلة األولى والمتضمنة تدريس )المصطلحات الطبية, السلوك المهني وآداب  -0

الطب(  وبواقع ساعة أسبوعيا  وتخصيص وحدتان دراسيتان لهذه المادة على أن تسند المهنة الطبية ومادة تاريخ 

 .مهمة تدريس المادة لفرع األمراض والطب العدلي بالتعاون مع فرع الطب الباطني 

تدريس مادة المختبر السريري للمرحلة الخامسة وتحتسب درجة المادة ضمن درجة مادة الباطنية وتتولى  -4

 . اسية بالتعاون مع فرع الطب الباطني مهمة تدريس المادةالفروع األس

  . %83تضمين التدريسات في الفروع األساسية للجانب السريري وبنسبة التقل عن  -3

 . تطبيق التكامل األفقي في مواد المرحلة الواحدة مما يحقق التزامن في تدريس مواد تلك المرحلة -3

 ل الدراسية  وعلى النحو اآلتي:توحيد درجة السعي السنوي للمراح -9

% لجميع المراحل عدا المرحلة السادسة للمواد التي التتضمن تدريسات 03اوال: تكون درجة السعي السنوي 

( درجة المتحان نصف السنة وتكون درجة االمتحان 23(  درجات لكل فصل دراسي و)3عملية توزع بواقع )

 . % 93النهائي النظري 

% لجميع المراحل عدا المرحلة السادسة للمواد التي تتضمن تدريسات عملية 43لسعي السنوي ثانيا: تكون درجة ا

( درجه المتحان نصف السنة على أن تتضمن درجة كل فصل 23( درجات لكل فصل دراسي و )83توزع بواقع)

يبلغ الطلبة % من درجة الفصل لالمتحانات القصيرة التي تجرى خالل فترة المحاضرة و33دراسي مااليقل عن 

بأن هذه االمتحانات تشمل المواضيع التي درسها الطالب في المحاضرات السابقة ليوم االمتحان كما اليجوزاجراء 

%متضمنة االمتحان النظري 33االمتحانات النظرية خالل فترة المختبر العملي أما درجة االمتحان النهائي فتكون 

 . والعملي

% وتحتسب  23ووفقا  للتعليمات االمتحانية تحتسب درجة السعي السنوي من  ثالثا: بالنسبة للمرحلة السادسة

 % لالمتحان السريري( .03% لالمتحان النظري و33% ) 13درجة االمتحان النهائي من 

بناء  على المقترح المقدم من قبل عميد الكلية ) رئيس اللجنة ( حول التحول الى النظام الفصلي في تدريسات   -1

من  2384 –2380المرحلة الخامسة وبعد مناقشة المقترح قررت اللجنة التحول واعتبارا  من العام الدراسي 

سة وقد تم اقرار اآللية المقترحة لتطبيق ذلك مع النظام السنوي الى النظام الفصلي في تدريسات المرحلة الخام

المناهج  A ويتم تدريس المجموعة ، A&Bاجراء بعض التعديالت عليها بحيث تقسم المرحلة الى مجموعتين 

المناهج الخاصة بالطب  Bالخاصة بالجراحة وفروعها في الفصل الدراسي األول في حين يتم تدريس المجوعه 

الفصل وتتم المبادلة بينهما في الفصل الدراسي الثاني وتحتسب درجة السعي السنوي  وفروعه المختلفة في نفس
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(  درجات لالمتحانات أثناء 83( درجة لالمتحان العملي عند نهاية التدريب العملي و)03% تتوزع بواقع )43من 

المتحانات النهائية % ويتم اجراؤه مع امتحانات نصف السنة وا33المحاضرات  وتكون درجة االمتحان النهائي 

لبقية المراحل في حين تجرى امتحانات الدور الثاني بعد أسبوعين من انتهاء االمتحانات النهائية بحيث يتم اعالن 

 . 9/ 83النتائج قبل فترة مناسبة من بدء دوام المرحلة السادسة في الموعد المعتاد لكل عام دارسي في 

حول نظام االعادة لطلبة المرحلة السادسة الموافقة على المقترحات قررت اللجنة وبعد مناقشة المقترحات  -8

وعرضها على مجلس الكلية حيث تضمنت المقترحات ضرورة دوام الطالب خالل فترة االعادة دواما  فعليا  ويكون 

ر لكل مادة وأن يكون دوام الطالب ثالثة أشه ، السريرية التي تؤهله للنجاح دوامه الزاميا  لغرض اكسابه المهارات

علمية رسب فيها وعليه فان الطالب الراسب بأكثر من نصف المواد الدراسية للمرحلة السادسة يتوجب عليه الدوام 

لسنة دراسية كاملة لغرض اتمام التدريب حضورا  وامتحانا  على أن اليحتفظ بسعيه السنوي ويحتسب سعي جديد له 

ر من نصف المواد من المادة التى حصل فيها على تقدير متوسط في ويعفى الطالب الراسب بأكث،  خالل فترة دوامه

 المحاولة السابقة .

 تضمين مادة األشعة ضمن تدريسات المرحلة السادسة وبواقع ساعتين أسبوعيا  .   -83 

 . 2384 -2380التوسع في تعلم المجاميع الصغيرة ليشمل المرحلة الثالثة اعتبارا  من العام الدراسي  -88

فصل مادة المصطلحات الطبية عن مادة أساسيات الطب لتكون درسا  مستقال  بذاته ويتم تدريسه بواقع وحدتين  -82

 .2384 – 2380دراسيتين, وبدأ تطبيق ذلك اعتبارا  من العام الدراسي الحالي 

المجتمع كمحاضرات ضمن مادة طب   ICD 10 )تم اضافة تدريس مادة التصنيف الدولي العاشر لأمراض ) -80

 . 2384 -2380للمرحلة الثالثة واعتبارا  من العام الدراسي  

  . السعي لوضع آلية للتدريب الصيفي للطلبة مما يسهم في تنمية مهارات الطلبة المهنية-84
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 :هداف شعبة المتابعة أ

 من واالستقرار والحماية للكلية .تحقيق األ .8

 مين المتطلبات الخاصة للعاملين .أت .2

 من المؤسسات التعليمية.ل واالتصال المستمر مع الجهات األمنية في الجامعة وأمين التواصتأ .0

 مهام موظفي وعناصر شعبة المتابعة :

 ضبط العمل مع المراجعين والزائرين وباشراف العمادة . .8

 مين االستقرار والمراقبة في الكلية .تأ .2

 مينها بعد انتهاء الدوام .تأوحماية المباني  .0

داخل الحرم منية فقط ستقرار عمل الكلية من الناحية األانتشار عناصر المتابعة للمراقبة واالشراف على ا .4

 الجامعي .

 الواجبات الليلية في كافة المواقع . .3

 العمادة .عمال غير التربوية للطالب والطالبات وعدم التدخل اال بموافقة متابعة المشاكسات في األ .3

 ؤتمرات والندوات واالحتفاالت الطالبية .حماية الم .9

 كاديمية .ية دون المساس بحرمة المحاضرة األلكترونالعمل بنظام المراقبة األ .1

 العمل بوحدة االتصاالت. .8

 لشعبة ا مالك

 الشعبة متكونة من الوحدات التالية :

 مدير الشعبة / السيد ثائر صدام محمد  .8

  د الرضا شيرعب متابعة الشعبة / علي .2

 وحدة االستعالمات / .0

 نزار بدر جبر -

 حيدر محمد كريم  -

 احمد حسين عزاوي  -

 حمد بليل مياسر  -

  محيسنصالح عذاب  -

 علي هاشم  محمد -

 عباس حمزة جالي  -

 رائد جاسم عبد هللا  -

 :وحدة الحراسات الليلية  .4

 حامد عبد عطية  -

 سالم جبار عبيد -

 سمير جبار عبيد -

 جواد كاظم غالي  -

 خضر كاظم عالي  -

 يدر مظهر حسون ح -

 طالب حاتم نعيم  -

 كاظم عبد عطية  -

 مجبلمحمد جاهل  -
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 مقدمة :

وتحويلهرررا الرررى واقرررع عمرررل يخررردم العمليرررة هميرررة معررراوني العميرررد تكمرررن فررري تنفيرررذ رسرررم سياسرررات الكليرررة أان 

 التدريسية واالدارية وللنهوض العلمي والتقني وبما يتماشى وتوجهات الوزارة والجامعة .

 -حيث يشمل مكتبي معاوني العميد الى :

 . مكتب السيد معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة والدراسات العليا -8

 . االدارية والقانونيةمكتب السيد معاون العميد للشؤون  -2

 الرؤيا:

كفرراء وفررق سياسررات معتمرردة مررن قبررل مجلررس أطبرراء أفرري خدمررة المجتمررع عررن طريررق تخررريج  ابررراز دور الكليررة

 عبر التقنيات الحديثة والمعلومات الرصينة. والجامعة والنهوض بالمجتمع الطبيالكلية 

 : الرسالة

 بما يحقق الهدف المنشود للكلية. زرع الرغبة للتعليم والتعلم في روح منتسبي الكلية -8

 هداف .ة بمستوى يحقق األلين بين االدارات كافة البراز الكالطموح في تنفيذ والتعاو -2

 المشاركة بتطوير العمل وفق التقنيات الحديثة . -0

 البنى التحتية:

وبررررثالث ول فرررري بنايررررة العمررررادة ري والسرررركرتارية جررررزء مررررن الطررررابق األيحتررررل مكتبرررري المعرررراون العلمرررري واالدا

 غرف مشتركة .

 المهام والواجبات:

 / مكتب معاون العميد للشؤون العلمية: وال  أ

 تنظيم جداول االمتحانات النهائية و بالتنسيق مع الفروع العلمية والسريرية.  -8
علرررى ضررروء القاعرررات ع الفرررروع العلميرررة والسرررريرية وبالتنسررريق مرررسررربوعية وتنظررريم جرررداول الررردروس األ  -2

 الدراسية بما يضمن حسن سير التدريسات . 
 التعليمات المعمول بها . نظمة ودراسات العليا و انضباطهم وفق األولية والمتابعة دوام طلبة األ  -0
رفعهرررا الرررى يررردها وقسرررام العلميرررة وتوحلدراسرررات العليرررا بعرررد ورودهرررا مرررن األتررردقيق طلبرررات القبرررول فررري ا  -4

 . رئاسة الجامعة 
 التعليمات . نظمة والزمنية و تفرغهم للدراسة وفق األالدراسات العليا من حيث المدد  ةمتابعة طلب  -3
مرررور أليرررة عنرررد دعوتررره مرررن قبلهرررا لمناقشرررة المشررراركة فررري اجتماعرررات لجررران الدراسرررات العليرررا فررري الك   -3

 داء. ألعلمية والسريرية بما يضمن حسن االدراسات العليا و حسب اختصاص الفروع ال
سررربوع واحرررد مرررن موعرررد المناقشرررة و أناقشرررة طالرررب الدراسرررات العليرررا قبرررل االشرررراف علرررى اعرررداد بيررران م   -9

 تهيئة محاضر لجان المناقشة و تقيمها و رفعها الى مجلس الكلية. 
 االشراف على اعداد االحصائيات السنوية و الخاصة بالدراسات االولية والعليا في الكلية.   -1
 اف على اللجنة االمتحانية بكل مراحلها. االشر  -8

 اعالن نتائج االمتحانات بعد اقرارها من قبل مجلس الكلية و حسب المراحل الدراسية .   -83
ذلرررك وفرررق ول و الثررراني واأل حانيرررة للررردورينسرررئلة االمتقسرررام العلميرررة بشرررأن تسرررليم األالتنسررريق مرررع األ  -88

 ولية. عمول به في الدراسات األماهو م
مرررن تسرررجيله  وليررة والعليرررا برردا  مرررا يتعلررق بسررريرة طالررب الدراسرررات األمخاطبررة الررردوائر الرسررمية فررري كررل   -82

 و حتى تخرجه.
االشرررررراف علرررررى االدارات التابعرررررة لررررره ) االحصررررراء والتخطررررريط، المكتبرررررة ومجانيرررررة التعلررررريم، البعثرررررات  -80

 نترنت، التعليم المستمر( ، األوالعالقات الثقافية، شؤون الطلبة
نظمرررة و وعنرررد تقصررريرهم ومخرررالفتهم لأأو رسررروب الطلبرررة بالغيابرررات أوامرررر االداريرررة بتنبيررره اصررردار األ -84

 سه للجنة انضباط الطلبة. أالتعليمات من خالل تر
و المحاضررررين الخرررارجيين أقررراء المحاضررررات مرررن قبرررل المنتسررربين وامرررر االداريرررة الخاصرررة بالاصررردار األ   -83

ات الخاصررررة بهررررا مررررع ترررردقيقها وفررررق ليررررة ( و فررررتح السررررجالت او االسررررتمار) بالتنسرررريق مررررع عمررررادة الك
 متابعة صرفها من قبل القسم المالي للكلية. وامر االدارية الصادرة بشأنها واأل

 االجابة على كافة الكتب الواردة الى مكتب معاون العميد للشؤون العلمية . -83
  وتأييدات التخرج.توقيع الوثائق الخاصة بتخرج الطلبة  -89
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 : ثانيا / مكتب معاون العميد للشؤون االدارية

 : : الصالحيات االداريةوال  أ
 االجابة على كافة الكتب الواردة الى مكتب معاون العميد للشؤون االدارية .  -8
عمرررال المررروظفين االداريرررين و الفنيرررين فررري شرررعب الكليرررة كافرررة ووفرررق متطلبرررات العمرررل فررري الكليرررة أتنسررريب   -2

 احتياجاتها.ك الشعب بما يضمن مصلحة الكلية وتوزيعهم بين تلو 
التنسررريب و االحالرررة علرررى التقاعرررد و االسرررتقالة عررردا مرررا يتعلرررق بتنفيرررذ قررررار مجلرررس التعيين ووامررررأاصررردار   -0

 . 8818لسنة  333ذي الرقم المنحل قيادة الثورة 
تعاقررردين مرررن منتسررربي الكليرررة للتمترررع المن واالداريرررين والموافقرررة علرررى مرررنح االجرررازات االعتياديرررة للفنيررري  -4

 بها داخل العراق و خارجه. 
 االداريين. رفيع منتسبي الكلية من الفنيين والموافقة على ت  -3
ت التابعرررة لررره) الخررردمات والررردفاع المررردني، الشرررؤون الماليرررة ، القانونيرررة ، الشرررؤون اعلرررى االدار فااالشرررر  -3

 انة(. يوالفنية ، المخازن المركزية، الشؤون الهندسية والصم ، التربية الرياضية االدارية ، االعال
الموافقررة علررى قبررول التقررارير الطبيررة الصررادرة مررن داخررل العررراق و خارجرره لمنتسرربي الكليررة كافررة علررى ان   -9

 93حكرررام الرررواردة فررري نظرررام االجرررازات المرضرررية ذي الررررقم تلرررك التقرررارير مسرررتوفية للضررروابط واأل تكرررون
 الته. و تعدي 8838لسنة 

االنظمرررة أحكرررام القررروانين وأدير لمنتسررربي الكليرررة مرررن الفنيرررين واالداريرررين ووفرررق التقرررتوجيررره كترررب الشررركر و  -1
 النافذة . 

مرررررة و اجرررررراء الترررررنقالت الضررررررورية فررررري المرررررالك االداري فررررري الكليرررررة ووفرررررق مقتضررررريات المصرررررلحة العا   -8
 رؤساء الفروع العلمية والسريرية واالدارات وضمن الحاجة الفعلية. بالتنسيق مع عمادة الكلية و

المكافرررات المقرررررة خاصرررة بمرررنح االجرررازات االعتياديرررة والعطرررل الصررريفية ووامرررر الالتوقيرررع علرررى اصررردار األ -83
 قانونا لمن يحال على التقاعد من منتسبي الكلية . 

 الفنيين. بالموظفين االداريين وعات الخاصة الترفيعلى استمارات العالوات السنوية والتوقيع   -88
 التعليمات النافذة. مومة والوالدة لمنتسبات الكلية وحسب القرارات ومنح اجازة األ  -82
 : الصالحيات المالية :ثانيا  

ة وفررررق الشررررروط العامررررة الموافقررررة علررررى احالررررة الكشرررروف و المرررردد االضررررافية وفررررق اللجرررران المختصرررر -8
 نظمة المرعية .واألللمقاوالت والقوانين 

( 83333و بمررررا ال يتجرررراوز )  التشررررجيعية لمنتسرررربي الكليررررة مررررن المتميررررزينمررررنح المكافررررات النقديررررة و  -2
 الف دينار في كل حالة . آعشرة 

قسررررام العلميررررة والسررررريرية و بالتنسرررريق مررررع لتخصيصررررات الماليررررة الالزمررررة بررررين األصررررالحية توزيررررع ا  -0
 السادة رؤساء الفروع العلمية. 

االداريررررين لمنتسرررربي الكليررررة داخررررل رف علررررى سررررلف االيفرررراد للتدريسرررريين والفنيررررين والصررررلموافقررررة وا  -4
 الفترات المناسبة النجاز المهمة. و العراق

فقرررررة علرررررى مرررررنح التخصيصرررررات المهنيرررررة والهندسرررررية وبررررردل العررررردوى والمخررررراطر والمخصصرررررات الموا -3
 مات . التعلينظمة وخرى المقررة وعلى وفق القوانين واألاأل

 التوصية باحالة منتسبي القسم الى التحقيق وفق قانون انضباط موظفي الدولة .   -3
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الشعب والوحدات االدارية 

 المرتبطة

للشؤون العميد معاون ب

 العلمية والدراسات العليا
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 شعبة االحصاء 
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 .8893سيس الكلية في عام أتأسست شعبة االحصاء والتخطيط والمتابعة منذ ت :نشأة الشعبة 

غراض التخطيط والمتابعة للوصول بالكلية الى مصاف الكليات بناء نظام احصائي حديث وفعال أل :الرؤية 

 .وعالميا   المتقدمة محليا  

في صنع القرارات ورسم السياسات عالية تساهم احصائية حديثة ذات جودة توفير بيانات ومعلومات :الرسالة 

 -وتقييمها ضمن رسالة الكلية وفق ما يلي:

 هداف الكلية المركزية ورفع المستوى أالشعب وادارة الكلية على تحقيق  العمل على مشاركة جميع

 العلمي واالداري .

  هميتها ومتابعة تنفيذها .أهداف الكلية حسب أالعمل على تخطيط 

  احتياجات الكلية من الطلبة والكوادر التدريسية واالدارية والفنية .العمل على تخطيط وتحديد 

 :القيم 

 .الدقة : تجسيد الظاهرة االحصائية رقميا كما هو في الواقع 

 مانة : بذل تمام الجهد في تنفيذ العمل االحصائي .األ 

 .الموضوعية: التزام الضوابط المنهجية والقواعد واالجراءات المهنية والعلمية 

 دق : التزام الحقيقة وتقريرها.الص 

 خرين والعمل بروح الفريق.مل الجماعي: السعي للتكامل مع اآلالع 

 .االبداع: االتيان برؤى ابتكارية تتسم بالتجديد والتميز 

  :هداف األ

 .بناء قواعد البيانات االحصائية وفق التوصيات والمعايير التي تخدم المجتمع الجامعي 

 ساسي لالحصاءات الرسمية .أدام السجالت االدارية كمصدر استختطوير 

 . اتاحة ونشر البيانات االحصائية في الوقت المناسب 

  حدث وسائل النشر االحصائي .أاستخدام 

 . تطوير المهارات والمعارف االحصائية وبناء القدرات الوطنية في مجال االحصاء 

 . االرتقاء بمستوى الوعي والمعرفة االحصائية 

 الخدمات االدارية ومساندة اجراءات العمل.طويرت 

 .وضع سياسة العمل للكلية في اختيار العاملين وفق احتياجات العلمية وحسب الهيكلية العلمية 

 وقات المحددة لها.ب لجمع البيانات المطلوبة وفي األالتواصل مع كافة الفروع والشع 

 ساسية:البنى التحتية األ

 على قاعتين )قاعة رئيسية ( الدارة الشعبة  )البناء الجاهز( حيث يحتوي يةتحتل الشعبة جزء من بنا

 والثانية للملفات والحفظ.

 وحدات وتشمل كل من : تتألف الشعبة من ثالث -

  وحدة االحصاء. 

 وحدة التخطيط 

 وحدة المتابعة 

 المالك الوظيفي للشعبة:

 مدير شعبة االحصاء والتخطيط والمتابعة . 

  وحدة االحصاء.  
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  وحدة التخطيط. 

 وحدة المتابعة . 

 العاملين في الشعبة :

 . الشعبة مديرةالسيدة نجالء علي عبد الحسين /  -8

 . السيد عامر عبد الستار الشيخ -2

 . االنسة سندس عبد المطلب صادق -0

 السيد عقيل قيس . -4

 :السيرة الذاتية للعاملين في الشعبة 

 : يتكون الكادر الحالي للشعبة من 

  : مدير الشعبة 

 الشهادة : بكلوريوس ادارة واقتصاد / اقتصاد

 الوظيفي م. مدير. اسنة ، عنوانه 81خدمة  اله

 عمال الشعبة ومن الوحدات التابعة لها.أطبيعة العمل: متابعة جميع 

 (الحصاء الجامعي ،التقرير السنوي عمل االحصائيات والبيانات واالحصائية والرسوم البيانية ) ا -

. 

 االجابة على جميع الكتب المتعلقة بسياسة الشعبة . -

التخطيط االداري والعلمي للكلية في كافة فروعها باالضافة الى رسم سياسة الكلية وفق خطط  -

 علمية سنوية .

 بحاث ودراسات لطبيعة عمل كل شعبة في الكلية .أعمل  -

العمل والمعينين الجدد،  عمل قاعدة بيانات للقوى العاملة في الكلية )قاعدة بيانات تاركي -

 االنجازات الشهرية ، تقارير واقع وحركة التشغيل(.

 توفير بيانات للتخطيط االداري والعلمي . -

 عمل الهويات والباجات . -

تحديد احتياجات الكلية وفق الهيكلية العلمية لكل الفروع العلمية والشعب االدارية وعلى ضوء  -

 التوصيف الوظيفي .

 و خارج الجامعة كممثل عن الكلية .أماعات في الجامعة شتراك في االجتاال -

 عمل الهياكل التنظيمية العلمية واالدارية. -

 سس المعتمدة لها.ى منتسبي الكلية وترشيحهم وفق األتعميم الدورات والندوات عل -

 : موظف االحصاء 

 بحاث اقدم.أ، وعنوانه الوظيفي رئيس سنة  37الشهادة : دبلوم فني وله خدمة 

 عمال التالية :طبيعة العمل: يقوم باأل

 يقوم بادخال المعلومات االحصائية الخاصة بالكلية واجراء االحصائيات عليها . -

تسجيل وتحديث المعلومات والبيانات في جهاز الحاسوب باالضافة الى السجالت الخاصة بالكوادر  -

 التدريسية واالدارية.

في الكلية )قاعدة بيانات تاركي العمل والمعينين الجدد، قاعدة بيانات للقوى العاملة المشاركة في  -

 االنجازات الشهرية ، تقارير واقع وحركة التشغيل(.

االحصائيات والبيانات واالحصائية والرسوم البيانية ) االحصاء الجامعي ،التقرير بالمشاركة  -

 السنوي(.

119 



 
 

 

 

 : موظف التخطيط  

  قدم.أبحاث أ، وعنوانه الوظيفي رئيس سنة21خدمة الشهادة : بكلوريوس تقنيات عمليات وله 
 عمال التالية :يقوم باألطبيعة العمل : 

 تحديث قاعدة البيانات للقوى العاملة لمنتسبي الكلية . -

 يقوم بادخال المعلومات االحصائية الخاصة بالكلية واجراء االحصائيات عليها . -

الحاسوب باالضافة الى السجالت الخاصة بالكوادر تسجيل وتحديث المعلومات والبيانات في جهاز  -

 التدريسية واالدارية.

المشاركة في  قاعدة بيانات للقوى العاملة في الكلية )قاعدة بيانات تاركي العمل والمعينين الجدد،  -

 االنجازات الشهرية ، تقارير واقع وحركة التشغيل(.

 سس المعتمدة لها.وفق األ ى منتسبي الكلية وترشيحهمتعميم الدورات والندوات عل -

 عمل التحديثات الشهرية للتدريسيين بعد جمعها من الفروع العلمية. -

المشاركة االحصائيات والبيانات واالحصائية والرسوم البيانية ) االحصاء الجامعي ، التقرير  -

 السنوي(.

 :موظف المتابعة 

 م.مدير.سنة، وعنوانه الوظيفي  81الشهادة : بكلوريوس  وله خبرة 

 عمال التالية:طبيعة العمل : يقوم باأل

 استالم البريد وتسجيله في السجالت الخاصة به والحفظ. -

 متابعة البريد والتوقيتات الخاصة بالكتب. -

 . شير التحديثات في سجالت الخاصة بمنتسبي الكلية )الفروع العلمية(أت -

 فتح ملفات الحفظ. -

كثر من شهر ، التقاعد ، في السجالت ) االجازات أل الكلية تحديث المعلومات الخاصة بمنتسبي -

 التعيين ، النقل ، االيفادات والبعثات ، منح اللقب(

 تعميم الكتب التي تحتاج الى تعميم على الفروع والشعب االدارية. -

 : التعليمات والتوجيهات الخاصة بالشعبة

 بالموظف. ةعمال المناطااللتزام بكافة الواجبات واأل 

 ممتلكات الشعبة. الحرص على 

 .االلتزام بالدوام الرسمي حسب توجيهات العمادة 

 . االلتزام بتوجيهات العمادة وضمن القانون 
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 شعبة الحاسبة واالنترنت
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 نترنت :نشأة وحدة األ

معرررراون العميررررد , ومرتبطررررة مررررن حيررررث الهيكررررل التنظيمرررري بمكتررررب  2333نترنررررت فرررري عررررام نشررررأت وحرررردة األ

 االداري

 :    Visionالرؤيا 

ولجميرررع الفرررروع  لكليرررةلكترونيرررة لمعلومررراتي وتررروفير جميرررع الخررردمات األلكترونررري والضرررمان مواكبرررة التطرررور األ

 العلميررررة والسررررريرية والشررررعب االداريررررة والفنيررررة والتدريسررررية للوصررررول الررررى تطرررروير امكانيررررة الكليررررة محليررررا  

 .وعالميا  

 :    Missionالرسالة  

 قسام ووحدات والكوادر التعليميه والكوادر االدارية والفنية .أنترنت لجميع خدمات األتقديم  (8

 نترنت لهم .ولية من توفير خدمات األالب الدراسات األتقديم جميع التسهيالت لط (2

 تقديم التسهيالت لطالب الدراسات العليا من توفير خدمات االنترنت . (0

 نترنت .الحاسبة التابع لوحدة األفي مركز  ةاقامة الدورات المتعدد (4

بررررردخول وخرررررروج  ةوالخاصررررر ةالبصرررررمة الذكيرررررة وسرررررحب بيانرررررات البصرررررممسرررررؤولين عرررررن برمجرررررة  (3

 . الموظفين الفنيين واالداريين

قسرررام االداريرررة لتطررروير األ ةوالتابعررر ةالمستنصرررري ةنظمرررة الجديررردة مرررن الجامعرررجلرررب وبرمجرررة جميرررع األ (3

واالداريرررة نظرررام بنرررك المعلومرررات الخررراص بالتدريسررريين والكررروادر الفنيرررة  ةنظمرررومرررن هرررذه األكليرررة الفررري 

التسرررجيل فررري ونظرررام الحسرررابات ونظرررام المتقاعررردين ونظرررام وحررردة الحاسررربة  ةونظرررام الصرررادرة والررروارد

. 

 . ةلكترونيالالبتوب وتنصيب جميع البرامج األتقديم جميع خدمات صيانة الحاسبات الشخصية و (9

 :   Valueالقيم  

ى االيمررران وااللترررزام بهرررا مرررن قبرررل وتخرررص علررر كشرررعارات وتقاليرررد عمرررلالقررريم  قيرررادة الكليرررة علرررى غررررس تعمرررل

 فراد ومجتمع الكلية مثل :أ

 . الشعور بالمسؤولية 

  للمسررراعدة والتعررراون مرررع جميرررع مررروظفي والكررروادر التدريسرررية  الشرررعبةالرررروح الكبيررررة لررردى مررروظفي

 في الكلية .

 في التعاون مع الطلبة وجميع موظفي الكلية . ةداقيوالصدق والمص ةالشفافية والنزاه 

 . االحترام المتبادل بين الجميع 

 . العطاء الدائم 

وترجمتهررا الررى فعاليررات  ةلررى تطبيررق عملرري واضررح لمرروظفي الشررعبويررتم ترجمررة جميررع هررذه المبررادىء والقرريم ا

 وطقوس وشعارات .

 :    Goalsهداف  األ

مرررن  ةجنبيرررة ومؤسسرررات الدولرررلكليرررة الطرررب مرررع الجامعرررات األ ةالسرررعي لبنررراء عالقرررات خارجيرررة متينررر - أ

 . Video Conference نترنت باستخدام التواصل التكنلوجي الحديث عبر األخالل 

 قسام الكلية .أمثل لجمييع وحدات ونترنت قدوة والنموذج األوحدة األ السعي لكي تكون - ب

191 



 
 

 

 

للتواصرررل مرررع التقررردم التكنلررروجي الحاصرررل فررري العرررالم تقررروم باعرررداد وتطررروير القاعرررات الدراسرررية للطلبرررة  - ت

. 

  كلية .التنظيم وتجهيز قاعات الندوات والمؤتمرات العلمية التي تحصل في  - ث

  نترنت .الكلية وحسب خبرات موظفي شعبة األفي اللجان داخل  ةالمشارك - ج

 نترنت :المالك الوظيفي لوحدة األ

 . ( 8مسؤول الوحدة  )  .8

ة ت الكليرررة +مسرررؤول البصرررممركرررز الحاسررربة االلكترونيرررة + قسرررم صررريانة حاسررربا)مركرررز االنترنرررت  +  .2

 (  0(   )   الذكية

 :العاملين في شعبة االنترنت 

 م. ميساء حسام / مدير الشعبة .  -8

 موظفعلي حسن جبر  /  -2

 ةايناس عبد عيدان  / موظف -0

 ةاسماء علي جبر   / موظف -4

  ةكمت داود  / موظف   / اجور يوميعلي ح -3

 :السيرة الذاتية للعاملين في الشعبة 

 يتكون الكادر الحالي للشعبة من :

 -مسؤول الشعبة : (8

 الشهادة : بكلوريوس علوم حاسبات

 لحد االن - 2330عدد سنوات الخدمه : 

 طبيعة العمل : مسؤولية وحدة االنترنت  واالشراف على اعمال الوحده  .

 -( موظفه فنية :2

 حاسباتالشهادة : دبلوم عالي 

 لحد االن -  2332عدد سنوات الخدمه : 

 طبيعة العمل :

 مسؤولة البصمة الذكية الخاصة بدخول وخروج الموظفين 

 المتابعه االدارية لوحدة االنترنت 

 صيانة حاسبات الكلية 

 جلب جميع االنظمه الجديدة الخاصه بتطوير الكوادر االدارية في الكلية 

 نية لطالب المرحلة االولى معيدة في شعبة الحاسبات االلكترو 

 -( موظفه فنية :0
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 الشهاده : بكلوريوس بحوث عمليات

 لحداالن -  8880عدد سنوات الخدمه : 

 طبيعة العمل:

 تدقيق بيانات استمارات البصمه الذكية 

 المتابعه االدارية لوحدة االنترنت 

 معيده في شعبة الحاسبات االلكترونية لطالب المرحله االولى 

 موظف اجور يومية : (4

 الشهادة : مهندس حاسبات قسم سيطرة ونظم

 لحد االن - 2383عددسنوات الخدمه : 

 المتابعه االدارية لشعبة االنترنت 

 صيانة حاسبات الكلية واجهزة االستنساخ والداتا شو 

 تنصيب جميع البرامج المتطورة 

 نشطة الوحدة المتخصصة :أ

  كافه بخطوط االنترنتتجهيز جميع اقسام ووحدات الكلية 

  مراقبة سير عمل البصمة الذكيه 

  مسؤوليين عن نظامVideo conference  

 . مسؤولين عن موقع كلية الطب ونشر االخبار الخاصه بالكلية 

 مراقبة وصيانة كامرات المراقبة  في كلية الطب 

 التنظيم الفني لمؤتمرات كلية الطب 

 في كلية الطب التنظيم الفني لجميع الندوات والمناقشات 

  صرررررريانة جميررررررع اجهررررررزة الحاسرررررربات الشخصررررررية والالبترررررروب واالستنسرررررراخ  والداتاشررررررو والطابعررررررات

 ولسكنرات في كلية الطب

  نصررررب وصرررريانة اجهررررزة التشررررويش المسررررتخدمه فرررري القاعررررات الدراسررررية ايررررام االمتحانررررات الدراسررررية

 لطالب الدراسه االوليه وطالب الدراسات العليا .

 رنت انجازات وحدة االنت

  توصررريل خطررروط االنترنرررت لجميرررع اقسرررام كليرررة الطرررب لالتصرررال المباشرررر مرررع الجامعررره ومرررع وزارة

 التعليم العالي.

  والجامعرررات االجنبيررره والعربيررره عرررن طريرررق  العرررراقتسرررهيل االتصرررال الخرررارجي مرررع اغلرررب جامعرررات

Video Conference  . 

 . تنصيب جميع كامرات المراقبه في كلية الطب 

  اللوحات االلكترونيه المستخدمه العالن .تنصيب وبرمجة 

 . مسؤوليين عن الموقع االلكتروني الخاص بكلية الطب 

 . برمجة اجهزة البصمه الذكيه مع تدقيق البيانات 

  اقامة دورات في مركز الحاسبة ومنها دورات الIC3 . للتدريسيين والموظفين 

 . اقامة دورات عن اجهزة االتصال الحديثة  
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 :  الرؤيا

فضرررل لخدمرررة الطلبرررة ي األالنهررروض بواقرررع الدراسرررات العليرررا بكرررل متطلباتهرررا فررري الكليرررة وتحقيرررق االنجررراز العلمررر

 ساتذة.واأل

  هداف :األ

ساسررررية صررررات بررررالعلوم األاعررررداد خطررررة قبررررول مركزيررررة سررررنوية للدراسررررات العليررررا شرررراملة لكافررررة االختصا -8

 والسريرية .

اعرررررداد خطرررررة متابعرررررة للفعاليرررررات واالنجرررررازات العلميرررررة المتخصصرررررة مرررررن قبرررررل شرررررعبة الدراسرررررات العليرررررا  -2

 ية والبعثات والعالقات الثقافية .والشؤون العلم

 .اعداد خطة لمتابعة بحوث الفروع العلمية لكافة االختصاصات للنهوض بواقع البحث العلمي  -0

التدريسرررية داخرررل وخرررارج العرررراق بالتنسررريق مرررع جميرررع الفرررروع والشرررعب اعرررداد خطرررة لتطررروير المالكرررات  -4

 لية ومتابعة تنفيذها .في الك

 ؤون البعثات والعالقات الثقافية .متابعة ش -3

 منتسبي شعبة الدراسات العليا والشؤون العلمية

 وشعبة البعثات والعالقات الثقافية 

 الدراسات العليا/ معاون العميد للشؤون العلمية و عبد الكريم حمادي .د.أ

 السيدة كريمة حميد خليل / مسؤولة الدراسات العليا والشؤون العلمية والبعثات والعالقات الثقافية   

 شعبة الدراسات العليا 

 -الواجبات والمهام :

ليرا  بخطرة القبرول فري الدراسرات العليرا لكرل في الشهر الثاني يتم التعميم على الفروع العلمية لتزويد شعبة الدراسات الع -8

فرع علمي وعند ورود جميع االجابرات يرتم  تردقيقها وارسرالها الرى رئاسرة الجامعرة لغررض المصرادقة عليهرا مــرـن قبرل 

 رة التعليم العالي والبحث العلمي.وزا

شرعبة الدراسرات العليرا باألعرداد  في الشهر الرابع يتم التعميم علرى الفرروع العلميرة بشران االجرازات الدراسرية لتزويرد  -2

واالسمـررـاء واالختصاصررات المطلوبررة للحصررول علررى االجررازات الدراسررية داخررل وخررارج العررراق  وعنررد ورود جميررع 

 لها الى الجامعة للمصادقة عليها .االجابات يتم تدقيقها وارسا

ويسررتمر لمرردة ال تقررل عررن الشررهر فررـي الشررهر السررابع مررن كررل سررنه يررتم االعررالن عررن التقررديم للدراسررات العليررا  -0

وخاللررره يرررتم اسرررتالم الملفرررات مرررن الطلبرررة المتقررردمين للقبرررول فررري الدراسرررات العليرررا وتحتررروي علـرررـى كافــــــرررـة 

 المستمسكات المطلوبة.

بعررررد اسررررتالم الملفررررات وترررردقيقها يررررتم احالتهررررا الررررى الفررررروع العلميررررة لغرررررض اجررررراء االمتحرررران التنافسرررري   -4

بعرررد ظهرررور نترررائج االمتحررران والمقابلرررة تعررراد الملفرررات مرررع النترررائج الرررى شرررعبة الدراسرررات للمتقررردمين والمقابلرررة و

 .( (CDالعليا وادخال المعلومات  على منظومة القبول  وعلى قرص 

القيررررام بترررردقيق النتررررائج وطبررررع الجررررداول والمعلومررررات الخاصررررة بنتررررائج االمتحرررران التنافسرررري والمقابلررررة علررررى  -3

ات واالسرررتمارات االخررررى بكتررراب رسرررمي الرررى رئاسرررة الجامعرررة لغررررض منظومرررة القبرررول وترسرررل مرررع الملفررر

 اصدار االوامر الجامعية بالقبول.

يرررتم اسرررتالم االوامرررر الجامعيرررة بأسرررماء الطلبرررة المقبرررولين واالحتيررراط مرررن رئاسرررة الجامعرررة يلررري ذلرررك إصررردار  -3

برررالقبول لغررررض مباشررررة الطلبرررة االوامرررر اإلداريرررة وارسرررالها الرررى الفرررروع العلميرررة وكرررذلك اصررردار امرررر اداري 

  واستمرارهم بالدوام.
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ات التررري تقررروم شرررعبة الدراسرررات العليرررا  بإصررردار االوامرررر اإلداريرررة بمباشررررات الطلبرررة اسرررتنادا الرررى المباشرررر -9

  تردنا من الفروع العلمية.

وا السرررنه تقررروم  شرررعبة الدراسرررات العليرررا بإصررردار االوامرررر اإلداريرررة برررإقرار مشررراريع البحررروث للطلبرررة الرررذين انهررر -1

 .التحضيرية بنجاح 

 ة الذين اكملوا متطلبات الدراسة .وكذلك اصدار االوامر اإلدارية بتشكيل لجان المناقشة للطلب -8

بعرررد اتمرررام مناقشرررة البحرررث القيرررام بتزويرررد الطلبرررة ببرررراءة الذمرررة ومرررن ثرررم اصررردار االوامرررر اإلداريرررة باالنفكررراك   -83

 .من الدراسة معنونه الى دوائرهم

مررررر اإلداريررررة بتأجيررررل دراسررررة الطلبررررة وكررررذلك االوامررررر اإلداريررررة بترررررقين القيررررد للطلبررررة الررررذين إصرررردار االوا  -88

 .ينقطعون عن الدوام او الرسوب وغيرها من االسباب االخرى

تزويرررد الطلبرررة المسرررتمرين بالدراسرررة بكترررب تمديرررد الدراسرررة وكترررب التأييرررد باالسرررتمرار بالدراسرررة وكرررذلك كترررب   -82

 .وثهمتسهيل المهمة لغرض انجاز بح

 المنجز في ملفة الدراسات العليا .حفظ وتسجيل البريد   -80

 الشؤون العلمية  

 -الواجبات والمهام :

انجرررراز كتررررب البحرررروث )الخطررررة البحثيررررة فرررري نظررررام البحرررروث والمنجرررررة والمنشررررورة وارسررررالها الررررى الجامعررررة  -8

 .الوزارةالمستنصرية/ مديريه البحث والتطوير بشكل دوري كل ثالثة اشهر وترسل الى 

االعررررالن عررررن المررررؤتمرات العلمرررري والرررردورات التدريبيررررة وتعميمهررررا علررررى العلميررررة كافرررره وجمررررع االجابررررات  -2

 .وارسالها بكتاب رسمي الى الجامعة

اعرررداد إحصرررائية ) النتاجرررات العلميرررة (فررري الخطرررة البحثيرررة المنجرررزة والمخططرررة والمنشرررورة وارسرررالها الرررى  -0

 .لتطويرالجامعة المستنصرية / مديريه البحث وا

 .اإلجابة على الكتب السرية للشؤون العلمية وكتب المراسالت التي تأتي من الجامعة والدوائر االخرى -4

 .انجاز كتب  المجلة المستنصرية الطبية ومجلة طب المجتمع ومتابعة االجابة  وارسالها الى الجامعة  -3

 د المنجز في ملفة الشؤون العلمية.حفظ وتسجيل البري -3

 بريد المنجز في ملفة الشؤون العلمية .حفظ وتسجيل ال -9
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 : نشأة الشعبة-  

الدراسررررررري بدايرررررررة تأسررررررريس الكليرررررررة للعرررررررام نشرررررررأت شرررررررعبة التسرررررررجيل والوثرررررررائق والشرررررررهادات منرررررررذ     

 طالبا  . 83( وكان عدد الطلبة المقبولين فيها 8893-8893)

 : رؤيتنا-  

نسررررررررعى جاهرررررررردين لنكررررررررون رواد فرررررررري تقررررررررديم نوعيررررررررة أداء عاليررررررررة الجررررررررودة وتحقيررررررررق مخرجررررررررات   

تعليميرررررررة تواكرررررررب العصرررررررر وذلرررررررك مرررررررن خرررررررالل العمرررررررل برررررررأدارة الجرررررررودة الشررررررراملة وتحديرررررررد الجهرررررررود 

 والجوانب التي يجب على العاملين في شعبتنا فعلها وتحقيقها .

 : رسالتنا-  

 دم االستاذ والطالب في نفس الوقت .نوفرخدمات ادارية لبيئة تعليمية صحيحة تخ 

 .تقديم أفضل الخدمات للطلبة الموجودين والخريجين وانجاز معامالتهم بأسرع وقت ممكن 

  المحافظة الدائمة على الملكية العلمية للطالب والخريج كبطاقة الدرجات والوثائق والشهادات

 وملفاتهم الشخصية في الكلية وسيرتهم  العلمية  .

 : االهداف- 

 . تنمية وتطوير وتوثيق العالقة بين الكلية والطلبة والخريجين 

  : قيمنا- 

 . النزاهة والصدق بالعمل 

 . االحترام المتبادل بين الجميع بما يخدم العملية االدارية وسهولة التنفيذ 

 . التوجه نحو تطوير االداء بصورة دائمية 

 -: تتألف الشعبه من  

 وحدة التسجيل وشؤون الطلبة .8

 الوثائق والشهادات وحدة .2

 وحدة الحاسبة .0

 االرشيف .4

 -المالك الوظيفي للشعبة/  تتشكل الشعبة من :

 مشرف التسجيل وشؤون الطلبة  .8

 مشرف الوثائق و الشهادات .2

 مدير التسجيل و الوثائق و الشهادات .0

 (8منتسبي وحدة التسجيل عدد ) .4

 ( 8منتسبي وحدة الوثائق عدد )  .3

 (2منتسبي وحدة الحاسبه عدد ) .3

 (8منتسبي االرشيف عدد  ) .9

 (0منتسبي االستعالمات عدد ) .1

 (29المجموع الكلي )               

 -تتولى شعبة التسجيل المهام التاليه :

  -: التسجيل .8

  ( موظفين القيام بالمهام التالية :8يتولى العاملون في وحدة التسجيل والبالغ عددهم )

    فتح الملفات الدراسية الخاصة بالطلبة المقبولين في المرحلة االولى على مختلف قنوات القبول

)المركزي , معادلة الشهادة , النقل من خارج وداخل العراق.... والخ( واستكمال اجراءات التسجيل 

  مراحلهم الدراسية. ومتابعة ملفاتهم في المراحل االخرى بعد تغير,والمباشرة واصدار الهويات الجامعية 
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  اصدار االوامر االدارية الخاصة بالقبول والمباشرة والنقل واالستضافة )من والى الكلية ( و ترقين القيد

 والعودة الى مقاعد الدراسة وفقا  للتعليمات النافذه.

  الوثائق اجراء التدقيق السنوي لوثائق الطلبة المسجلين على مختلف القنوات مع الجهات المانحه لتلك

بموجب الضوابط المقررة سنويا  من قبل الوزارة واعداد المحضرالسنوي الرسمي للتدقيق والغاء قبول 

 الطلبة المزورين وفق احكام القانون وضوابط االنتقال والقبول .

   اعداد القوائم الموحدة للطلبة في جميع المراحل الدراسية واعداد قوائم توزيعهم على مجاميع التدريب

سريري والمختبرات بشكل منتظم ومتجانس بما يضمن االستفادة القصوى من امكانيات المستشفى ال

 التعليمي ومختبرات العلوم االساسية .

   اعداد جداول المحاضرات االسبوعي النظرية والمختبرات العملية والتدريبات السريرية لكافة طلبة

 المراحل الدراسية في الدراسات االولية .

  أييدات استمرار الدراسة لطلبة الدراسات االولية لكافة المراحل ومتابعة التزامهم بالدوام اصدار ت

الرسمي وتعليمات الزي الموحد والضوابط النافذه واصدار العقوبات االنضباطية بحق المخالفين بموجب 

 الكلية  بعد عرضهم على لجنة انضباط الطلبة في 2339لسنة  833تعليمات انضباط الطلبة المرقمة 

  اعداد االحصائيات السنوية التفصيلية الخاصة بطلبة الدراسات االولية وبالتعاون مع وحدة االحصاء في

 الكلية .

    اصدار االوامر االدراية الخاصة بالتأجيل وعدم الرسوب والرسوب بالغش والغياب وترقين القيد استنادا

 فق مصادقات مجلس الكلية والجامعة عليها.وتعديالتها وو 2333لسنة  804للتعليمات االمتحانية 

  . اصدار االوامر االدارية بمنح االجازات المرضية  للطلبة 

  المتابعة اليومية لطلبات الطلبة وشكواهم ومقترحاتهم وبالتنسيق مع مكتب السيد معاون العميد للشؤون

 العلمية والطلبة .

 -: . الحاسبة2

 ( موظفات المهام التالية :2يتولى العاملون فيها والبالغ عددهم ) 

  تثبيت الدرجات النهائية للمواد الدراسية ولكافة المراحل الواردة من اللجنة االمتحانية بعد تصديقها من

 قبل مجلس الكلية سنويا  في بطاقات الدرجات الخاصة لكل طالب.

 الطلبة الراسبين بالمواد الدراسية واالعفاء استنادا  الى التعليمات  اصدار االوامر االدارية الخاصة بمطالبة

وتعديالتها وكذلك مواد التحميل وفق الضوابط المقررة سنويا  من قبل وزارة  2333لسنة  804االمتحانية 

 التعليم.

 ب قرارات لجنة اصدار االوامر االدارية الخاصة بتحديد المراحل الدراسية للطلبة المنقولين الى كليتنا بموج

 المقاصة العلمية وتثبيت الدرجات.  

  احتساب المعدل السنوي لكافة الطلبة في مختلف المراحل الدراسية والمعدل التراكمي لطلبة السنة

الدراسية الخامسة والمعدل النهائي للناجحين في السنة الدراسية السادسة ) المنتهية ( واعداد تسلسلهم ضمن 

 قوائم الخريجين .

 ظيم وتدقيق بطاقات الدرجات الخاصة بالخريجين واعداد االوامر الجامعية للتخرج وللدورين.تن 

  اصدار االوامر االدارية الخاصة بدمج تسلسالت للخريجين سنويا  وفقا  للمعدل النهائي للطلبة علما  بانه قد

وفقا   2380من مطلع العام  تم دمج تسلسالت خريجي كليتنا ولكافة الدفعات من قبل موظفي الحاسبة اعتبارا  

 .        88/2/2380في  123لتوجيهات الوزارة بموجب االمر االداري المرقم  

  حفظ جميع البيانات الخاصة بالطلبة والخريجين في اجهزة الحاسبة وعلى اقراص مدمجة ولكافة

  السنوات.

 -: الوثائق والشهادات    -0
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  -( موظفين المهام التالية :8يتولى العاملون في الوثائق والبالغ عددهم ) 

  اصدار تاييدات التخرج المعنونة لمختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية داخل العراق ولكافة

 خريجي كليتنا من طلبة الدراسات االولية والعليا.

 دراسات االولية والعليا.اصدار جداريات التخرج لكافة خريجي كليتنا من طلبة ال 

  اعداد وتنظيم واصدار وثائق التخرج باللغتين العربية واالنكليزية )بالدرجات وبدون درجات( لكافة

 خريجي كليتنا من طلبة الدراسات االولية والعليا .

 . اصدار كتب تأييد التدريبات السريرية خالل دراسة الطالب المتخرج من طلبة الدراسات االولية 

   . اصدار كتب تأييد الدراسة باللغة االنكليزية لكافة الخريجين 

  اصدار كتب تطابق االسماء باللغة االنكليزية لكافة خريجي كليتنا من الذين تختلف اسمائهم المذكورة في

 جوازاتهم ووثائقهم امالئيا  .

  من مختلف الجهات تدقيق جداريات التخرج ووثائق التخرج الخاصة بخريجي كليتنا الواردة الينا

 الحكومية وغير الحكومية من داخل العراق وخارجه وبيان مدى صحة بياناتهم وصدورها من قبل كليتنا.

  -االرشيف :   -4

 ( موظف القيام بالمهام التالية:8يتولى العاملون في االرشيف والبالغ عددهم ) 

 االولية وعلى التسلسالتهم االبجدي. حفظ وتنظيم االضابير الشخصية لخريجي كليتنا من طلبة الدراسات 

  حفظ وتنظيم بطاقات الدرجات الخاصة بخريجي كليتنا للدراسات االولية والعليا وفقا للمعدل التخرج

 وسنة التخزج.

  حفظ نسخ الوثائق والجداريات الصادرة من كليتنا لكافة الخريجين في الدراسات االولية والعليا في

 اضابيرهم الشخصية.

 انات الخاصة بوثائق الخريجين بشكل دوري ومنتظم في الحاسبة االلكترونية .خزن البي 

  -: السيرة الذاتية للعاملين في الشعبة  

  -يتكون الكادر الحالي للشعبة من :

 * شعبة الوثائق والشهادات   

 السيـــد: أمين محمد كاظم

   / طب عدلي / فرع األمراض والطب العدلي . الشهــــــــادة : ماجستير

 طبيعة العمل : مشرف الوثائق والشهادات 

     
 *شعبة التسجيل وشؤون الطلبة 

 السيـــد: علي كاظم جالب         
  / أدوية سريرية / فرع األدوية .الشهــــــــادة : ماجستير 

 طبيعة العمل : مشرف التسجيل  

 *مدير شعبة التسجيل والوثائق والشهادات  

 السيـــــدة : عبير محمد عبد الكريم

 الشهــــــــادة : بكالوريوس علوم رياضيات
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 طبيعة العمل : توزيع المهام ومتابعة اعمال الشعبة اليومية 

  منتسبوا شعبة التسجيل والوثائق والشهادات 

 السيدة : ميادة طالب عبود -8

 بكالوريوسالشهادة : 

 طبيعة العمل : موظف )متابعة طلبة المرحلة االولى(

 السيدة : منى علي عبد الوهاب -2

 الشهادة : بكالوريوس

 طبيعة العمل : موظف )متابعة طلبة المرحلة الثانية(

 األنسة : بسمة لؤي ابراهيم -0

 الشهـــــادة : بكالوريوس

 طبيعة العمل : موظف )متابعة طلبة المرحلة الثالثة(  

 السيدة : اسماء عبد المنعم رؤوف -4
 الشهادة : بكالوريوس

 طبيعة العمل : موظف )متابعة طلبة المرحلة الرابعة والخامسة(
 األنسة : امل علي حمد -3

 الشهادة : اعداديه

 طبيعة العمل : موظف )متابعة طلبة المرحلة السادسة(

 السيدة : اسراء محمد ابراهيم -3

 حاسباتالشهادة : بكالوريوس علوم 

 طبيعة العمل : موظف )اصدارالهويات الخاصة بالطلبة(

 السيد علي حميد عذيب   -9

 الشهادة : بكالوريوس محاسبة

 طبيعة العمل : موظف )متابعة البريد الصادر والوارد.(

 السيدة رسل عبدو هاشم   -1

 الشهادة : بكالوريوس  

 طبيعة العمل : موظف )متابعة البريد الصادر والوارد(

 االنسة : ميساء عباس رحمة -8

 الشهادة : دبلوم انظمة حاسوب 

 تحرير وطباعة الكتب المتفرقة والخاصة  بالجامعة والوزارة ( -طبيعة العمل : موظف )سكرتاريه االدارة 

 :منتسبوا وحدة الوثائق والشهادات 

 السيدة : بشرى حسان   -8

 الشهادة : بكالوريوس     

 طبيعة العمل : موظفة )صحة صدور الوثائق(     

 السيد : حسين علي صبري  -2

 الشهادة : بكالوريوس      

 طبيعة العمل:موظف )طباعة الوثائق والتأييدات والمتفرقات(      

 السيدة : لمياء كاطع جابر -0

 الشهادة : أعدادية    

 والمتفرقات( طبيعة العمل : موظف  )طباعة الوثائق والتأييدات    

 السيدة : نضال قاسم محمد -4

 الشهادة : دبلوم محاسبة    

 طبيعة العمل :موظف )اصدار جداريات(    
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 السيدة : اطياف خالد المالح -3      

 الشهـــــادة : بكالوريوس ادارة واقتصاد          

 طبيعة العمل : موظف )متابعة صحة اصدار الوثائق واالجابة على المخاطبات الخارجية( .          

 السيد : ميثم طالب ابراهيم  -3

 الشهادة : بكالوريوس      

 طبيعة العمل : موظف )طباعة دراسات عليا(      

 السيد : صدام حسين سلمان  -9

 الشهادة : بكالوريوس     

 طبيعة العمل : موظف )استعالمات الوثائق ومتابعة البريد(      

 السيد : قيس نعمه خضير - 1

 الشهادة : ابتدائيه     

 طبيعة العمل : موظف )متابعة البريد(     

 السيد : عبد الرحمن نوري خضير  -8  

 الشهادة : ابتدائيه        
 طبيعة العمل : موظف ) متابعة البريد(       
 : منتسبوا وحدة الحاسبة- 

 السيدة : الهام فهد حمادي -8
 الشهادة : دبلوم           
 طبيعة العمل : موظف )الحاسبه(           

 السيدة : نهايه هاتف عليوي -2
 الشهادة : اعداديه           
 الحاسبة و متابعة الطلبة المزورين((طبيعة العمل :  موظف             

 يف  :منتسبوا وحدة االرش- 

 السيدة : انوار علي صبري -8

 الشهادة : دبلوم          

 طبيعة العمل : موظف ) االرشيف(          

 -:سياق العمل للحصول على كتاب تاييد استمرارية 

يقدم طلب خطي يذكر فيه اسمه  على  الطالب الذي يرغب في الحصول على كتاب تأييد استمراره بالدراسه,ان  

 من التأييد والجهة الطالبة مع ارفاق صورة حديثة للطالب .ومرحلته والغرض 

  -سياق العمل للحصول على الهويات :   

 ملئ استمارة خاصة بالهوية . .8

 ( دينار  3333ارفاق صورة حديثة للطالب مع مبلغ الهوية ) .2

 ( دينار 83333في حالة تلف الهوية يقدم الطالب الهوية التالفة مع مبلغ الغرامة ) .0

حالة فقدان الهوية يقوم الطالب باالبالغ عنها واعالنها في الجرائد الرسمية مع دفع مبلغ وقدره في  .4

 ( دينار .83333)

 ( يضاعف المبلغ الخاص بالغرامة .0,4في حالة تكرار الفقرة ) .3

 -سياقات العمل للحصول على وثائق في شعبة الوثائق والشهادات:

 . .  ملىء استمارة طلب الوثائق الخاصة8
 .  تزويد الشعبة بصور حديثة للمتقدم ونسخا  من مستمسكاته الشخصية .2
  .  نسخة أصلية من الوكالة الخاصة او العامة لوكيل الخريج في حال عدم حضور الخريج شخصيا  .0
 .  تسديد مبلغ الوثائق المطلوبة لدى شعبة الحسابات في الكلية .4
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 مع التعديالت  2000لسنة  134التعليمات االمتحانية رقم 

       عال  وجام ا   التصنيف

 ا  ا   -ال  ا    الجهة المصدرة

     ما   نوع التشريع

 131  رقم التشريع

 0666  تاريخ التشريع

 سا    سريان التشريع

 ال    ما  ا م  ا  ة  عنوان التشريع

 المصدر

رقم |  1 عدد الصفحات:|  06/11/0666تاريخ:|  3583رقم العدد:|   العراقيةالوقائع  

 1رقم الجزء:|  865الصفحة:

 0666تاريخ:|   مجموعة القوانين واالنظمة 

 

 8المادة 

  س    ذه ال    ما  ع   الجام ا  و   ة الم ا   ال   ة والك  ا  والم ا   ال ا  ة لك  م  ا .

 2المادة 

     مج س الك  ة او مج س الم     ا   اح م  مج س ال س  او ال  ع    الك  ة ال      وج     ا ا سا  ع    -او 

% ث ث   م  الم ة و  36ام  ا ا  الس   و وع ا وك   ة اج ا  ا وا  سا   س  ا ع   ا          جة الس   ع  

جة ال  ا  ة ع ا الموا    ذا  الط   ة ال م  ة وال ط    ة     ك       %  مس   م  الم ة م  ال  86 ز   ع   

  س  ا لمج س الجام ة او مج س    ة الم ا   ال   ة . 

 كو  ا م  ا ا  ال  ا  ة    ال  و  الم    ة لك  ا  الط  شام ة ل  ض الموا    ال        ا مج س الك  ة  -ثا  ا

% عش    م  الم ة م  ال  جة 06   السا س    الك  ا  الط  ة   س ة و   س  الس   الس و  لموا    ال

 ال  ا  ة .

 0المادة 

  كو  ا م  ا  ال  ا   ال     او الس و  ل  و    ا و  والثا   س  ا    جم   الموا    .  -او 

س ة ع   ا        م      م  ا م  ا  ال     او الس و  م   ا  الموا    الم         ال    او ال -ثا  ا

ث ث   اس وعا و        م   36 مسة عش  اس وعا وال  وس الس و ة ع   18ال  اسة ل   وس ال    ة ع  

 ذلك ا ا  ا م  ا ا  ال  ا  ة وال ط  ال  اس ة .

 4المادة 

الس   الس و      ز  ع و ال   ة ال    س ة    مجة م   ا  الموا    ال      س ا م   وز   ال  جا  ع  

وا م  ا  ال  ا   و     ذلك      ء الس ة ال  اس ة واع     جا  الس   الس و  ل ط  ة  ما       ع   مسة ا ا  

      ء ا م  ا ا  ال  ا  ة م      ال س      م ا  ة    س ال س  او    س ال  ع    الك  ا  ال   ل س    ا ا سا  

                                                ل  جة او       ال طا     ال     المذكو   .و    ل طال  ا ع  اض ع   ا

 3المادة 
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  ؤل  مج س الك  ة او الم   ،  ا   اح م  ال م   لج ة  ا م ة او اكث    ا   ا م  ا ا      ال ا  ال  اس  .

 3المادة 

  مس   م  الم ة لك  مو وع .% 86 كو    جة ال جاح ال غ ى 

 

 9المادة 

   س  ك  مو وع             الك  ا  ال      م  ال ظا  ال     مو وعا س و ا وا  ا ا      الة ا   كو  

 ع   ساعا  المو وع ال     مساو ا ل    ا     ل    ساعا  ال  اسة ل مو وع الوا       ال ا  ال  اس  .

 

 1المادة 

،   م  0666لس ة  131ال      الثا   ل     ما  ا م  ا  ة      ( م      ما  1 ذه الما    موج  الما   )الغ   

 ، واس   ل   ال ص ا   :0663لس ة  183

   الكس      الة ع   الموا    ال     ل ال  الطال (  و ا    سم  ل طال  ال اس       الموا    ) ج –او  

   ام  ا ا  ال و  ا و   ا اء ام  ا ا  ال و  الثا      الموا    ال    س     ا . و  كس         اس ا    ال و  

  ما  .( م   ذه ال   06ا و   أس ث اء ط  ة ال   الم        ك  ة الط  . م  م اعا  ما و    الما   )

اذا اع    الطال   اس ا        و  م  ال و    ا و   و الثا        الس ة  واما وام  ا ا    الموا    ال    –ثا  ا 

  س     ا وكذلك الموا  ال          ا ع         م  و  .

        الم ا        الطال  ال اس  م  الموا    الم ذو ة و طال   الموا    المس   ثة        ع  –ثالثا 

ال  اس ة ع   ا     ؤ   ذلك ال  ا   ال  ال     اع    و    ج  ا  اذا كا      مط و  لمو وع م  م اعا  ما 

 و    ال    )ثا  ا( م   ذه الما   .

    الة  جاح الطال   جم   الموا       الم   ة ال  اس ة ال    و    ا و سو        ض الموا     – ا  ا 

 م    ا م     ا          جا   ال  ال   ا ع   و     م م   الموا    ال    س     ا و  وج  ع    الم

 ال جاح    ا    الس ة ال   ة     لو  ج   موا    ال   ا ع   .
 ال ص ال     ل ما  :

ا ا  ال و  الثا      الموا    ال    سم  ل طال  ال اس       الموا    او ا      ام  ا ا  ال و  ا و   ا اء ام   -او 

  س     ا . و  ك س         اس ا م  ال و  ا و   اس ث اء ط  ة ال   الم        ك  ا  الط . 

اذا اع    الطال   اس ا    ا   و  م  ال و    ا و  او الثا        الس ة  واما وام  ا ا    جم   الموا    ال    س   -ثا  ا

 م   ذه ال    ما  .  15          ا ع         م  و  م  م اعا  ما و    ا كا  ما      ا وكذلك ال

     الطال  ال اس  م  الموا    الم ذو ة و طال   الموا    المس   ثة        ع         الم ا   ال  اس ة ع   ا   -ثالثا

مط و ا لمو وع م  م اعا  ما و    ال    ثا  ا م   ذه ما      ؤ   ذلك ال  ا   ال  ال     اع   او    ج  ا  اذا كا      

 . 

    الة  جاح الطال   جم   الموا       الم   ة ال  اس ة ال    و    ا و سو        ض الموا    الم م    ا م   - ا  ا

   ا    الس ة ال   ة         ا          جا   ل    ا ع   و     م م   الموا    ال    س     ا و  وج  ع    ال جاح

 ولو   ج   موا    ال   ا ع   .

 8المادة 

% عش  م  الم ة م  الساعا  الم     لذلك المو وع 16      الطال   اس ا    ا  مو وع اذا  جاوز    ا ا   

  %  مس عش   م  الم ة   ذ  مش وع    ه مج س الك  ة او الم    .18  و  عذ  مش وع او 

 83 المادة

ل طال  المشا كة  ام  ا ا  ال و  الثا   اذا كا  ع   مشا ك      ام  ا ا  ال و  ا و    ذ  مش وع    ه مج س 
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 االك  ة او الم    ع   ا    زز ذلك  وثا    سم ة و   ا  ى ال ا   ا   ة: 

 الم ض الم اج ء .  -او 

 و ا  ا   ا   اءه م  ال  جة ا ول  .  -ثا  ا

  وا   ال  س .  -ثالثا

 ال و    الما ج ء . - ا  ا

 88المادة 

 س ث   الموا    ال  اس ة ذا  الطا   ال م   او ال ط     ال   ل س    ا ام  ا    ا   م   ا  ة ام  ا  ال و  الثا   

 و     ذلك مج س الك  ة او الم         ا ة الس ة و     ل ط  ة .

 82المادة 

  اج   ام  ا  ال و  الثا    ا ة  ا  م  ا  وا  .   جوز 

 80المادة 

عش    جا  م  ال  جة ال  ا  ة ل مو وع الذ   ج      الطال     ال و  الثا   ع   ا  سا  الم    ع ا  16  ز  

 %  مس   م  الم ة    ذلك المو وع .86ال اج     جة م  و    كو    ج   

 84المادة 

ال  ا   ال  ا  ة و     ا م   و  ا   ال  مج س الك  ة او الم       ا  ا واع   ا ع ا ال  و       مج س ال س 

 الم    ة      م ا  ة    س الجام ة او    س    ة الم ا   ال   ة ع   ا .

 83المادة 

   الو  ا    س  م    الطال  ع   اساس ال  جا  ال       ع   ا    ك  مو وع و  اع     ذلك ع -او 

 لك  مو وع . 

  مسة عش  اس وع ا .  18      الو    ج   ساعة  ظ  ة اس وع ا ولم    -ثا  ا

  ا   ك  ساع    عم  ة    الك  ة ساعة  ظ  ة وا    وك  ث   ساعا  عم  ة   ا   س ا  و    ساعة اما  -ثالثا

    الم       ا   الساعة ال م  ة ساعة  ظ  ة .

 83المادة 

 131ال      الثا   ل     ما  ا م  ا  ة      ( م      ما  0     ال     )ثالثا( ال   ذه الما    موج  الما   )ا

 :0663لس ة  183،   م  0666لس ة 

   س  م   ة ال   ج ل طال  و  ا لما  ا  :  -و ا

 س          كو   س  الس وا     سا  م   ة ال   ج كا   :  0 ال س ة ل   اسة ال   م   ا  - ا

 % ا   و  م  الم ة . 16الس ة ا ول  

 % س و  م  الم ة . 06الس ة الثا  ة 

  س  الس وا  كا   :  ا    س وا   كو   وز   1   ال  سا  ال   م   ا  -  

 % عش  م  الم ة . 16الس ة ا ول  

 % عش و  م  الم ة 06الس ة الثا  ة 

 % ث ثو  م  الم ة . 36الس ة الثالثة 

 % ا   و  م  الم ة . 16الس ة ال ا  ة 

  مس س وا  و كو   وزع  س  الس وا  كا   :  8   ال  اسا  ال   م   ا  -جـ 

 %  مس م  الم ة . 8الس ة ا ول  
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 % عش م  الم ة . 16الس ة الثا  ة 

 %  مس عش   م  الم ة . 18الس ة الثالثة 

 % ث ثو  م  الم ة . 36الس ة ال ا  ة 

 % ا   و  م  الم ة . 16الس ة ال امسة 

 س  س وا   كو   وز    س  الس وا  كا   :  0   ال  اسا  ال   م   ا  -  

 %  مس م  الم ة . 8ول  الس ة ا 

 %  مس م  الم ة . 8الس ة الثا  ة 

 %  مس م  الم ة . 8الس ة الثالثة 

 % عش و  م  الم ة . 06الس ة ال ا  ة 

 %  مس وعش و  م  الم ة . 08الس ة ال امسة 

 % ا   و  م  الم ة . 16الس ة السا سة 

   ال س ة الم و ة المؤش   ازاء ذلك و كو  المجموع    س  م    ال   ج      م    الطال     ك  س ة  -ثا  ا

 ل س وا  ال  اس ة  و م       ج الطال  .

  س  م   ة ال جاح ل طال  الذ             اع   م  ال   ا و  )كا وا   م     ج  الم ا    –ثالثا 

ا  ال     س ا   ط و   س ال س  الم  ول      ال   الثا    و     ا   ا    ا  م   ا ج ال ط  و    ا( ل س و

 %( .166الم     آ  ا لك  م   ة م ا  ا  سا  ا ال  )

 89المادة 

،   م  0666لس ة  131ال      الثا   ل     ما  ا م  ا  ة      ( م      ما  3الغ    ذه الما    موج  الما   )

 ، واس   ل   ال ص ا   :0663لس ة  183

      ال  ا    ال     ا  ال ال ة ل      مس وى الطال      ال اج    م      ال  جا  : -او  

 ما ة . 166 – س و   86 –  ا     ال  جا   –ام  از 

 ا   م   س    . –ثما و   56 –  ا     ال  جا   –ج   ج ا 

 ثما    . 56ا   م   –س  و   06 –  ا     ال  جا   –ج   

 س     . 06ا   م   –س و   06 –  ا     ال  جا   –م وسط 

 س    . 06ا   م   – مسو   86 –  ا     ال  جا   –م  و  

  س  وا   و   ما  و  . 18 –  ا     ال  جا   – اس  

   ا او اكث  ل مو وع الوا   . ج   كسو  ال  جة ال    جة     ة اذا كا     –ثا  ا 

    جوز ج   كسو  ال  جة ال    جة     ة  ال س ة ل م    . –ثالثا 

 ال ص ال     ل ما  :

      ال  ا    ال     ا  ال ال ة ل      مس وى الطال      ال اج    م      ال  جا :  -او 

 م ة  166 - س و   86ام  از   ا     ال  جا  

  س  وثما و  .  58 -ثما و   56    ال  جا  ج   ج ا   ا 

  س  وس  و  .  08 –س  و   06ج     ا     ال  جا  

  س  وس و  .  08 -س و   06م وسط   ا     ال  جا  

  س  و مسو  .  88 - مسو   86م  و    ا     ال  جا  

  س  وا   و   ما  و  .  18 اس    ا     ال  جا  

 جة ال    جة وا    اذا كا       او اكث  ل مو وع الوا   . ج   كسو  ال   -ثا  ا

 81المادة 

( 131)    ما  ال      ا و  ل     ما  ا م  ا  ة      ( م  1ا     ال     )ثالثا( ال   ذه الما    موج  الما   )

 :0660لس ة  118،   م  0666لس ة 

لمج س الجام ة او مج س ال   ة   اءا ع    و  ة مج س الك  ة او الم    ا  سا  س ة ع    سو  ل طال   -او 
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الذ   س     الموا    ال   ل   ش  ك    ا  ال و  الثا      الس ة الثا  ة     الة     م        ط   م    م  

زا   ال  ة  س    ا ج ع  ا ا    او ل و   ا            ا م  ا          ا مج س الك  ة او لج ة م   ة    و

 الم    . 

لمج س الجام ة او لمج س ال   ة   اءا ع    و  ة م  مج س الك  ة او الم    السماح ل طال  ال اس      -ثا  ا

الثا  ة  مو وع س و  وا   او  مو وع          ا   ؤ   الس ة الم    ة لس     م  ال     وكا   سو      الس ة 

ا م  ا     الس ة الثالثة ع   ا   كو  مو    م  ال  مة ال سك  ة س  ما و   كو     ام   الم   المسموح   ا 

 ل  ا      الك  ة او الم    .

  س     م  ال    ،  ش ط ا   كو  ل وز    س ا  مش وعة         ا ا  سا  س ة ع    سو  ل طال  ال اس –ثالثا 

 مو    س  ما م  ال  مة ال سك  ة و   كو     ام   الم   المسموح   ا ل  ا      الك  ة او الم   .

 88المادة 

 131ال      الثال  ل     ما  ا م  ا  ة      ( م      ما  1الغ   ال     )ثا  ا( م   ذه الما    موج  الما   )

 ، واس   ل   ال ص ا   :0661لس ة  180،   م  0666لس ة 

       ع  ة الطال   الك  ة او الم       ا  ى ال ال    ا      : 

 اذا  س  س     م  ال            .  -او 

لم     ل   اسة         و     ذه الم    ما    ا س وا  ال سو  , و     س  اذا  جاوز الطال  الم   ا –ثا  ا 

  م  ذلك س وا  ال اج   وع   ال سو  .
 ال ص ال     ل      )ثا  ا(:

اذا  جاوز الطال      ال     الم     ل   اسة           ما    ا س وا  ال سو  وع   ال سو  وال اج   وا ة  -ثا  ا

  ا ة ل طال  او ع   ا   ال  ل  اسة ا  ى .س وا  ا  ى م

 مكررة 88

،   م  0666لس ة  131ال      الثا   ل     ما  ا م  ا  ة      ( م      ما  1الغ    ذه الما    موج  الما   )

 واس   ل   ال ص ا   :، 0663لس ة  183

     الط  ة الم   ة   و    م  ال  اسا  ال  ا  ة    ك  ا  وم ا   ذا     ص م     و  و   – 1 –او  

  و  ا       الم    ل  ك الس ة ع  الك  ا  والم ا   ال          و       ا و س  ا   ا    . و  ول  الوزا   

?( عش  م  16س ما    ا ة     ل ذا الغ ض، ع   ا     ز   ع     ع   ) وز         الك  ا  والم ا   و   ا

الم ة م   طة ال  و     الك  ة  و الم    . و  ا   ذا ال    ال   طة ال  و  الم     س و ا و      الط  ة   اءا م  

 ال  و  ا ول  ولمج س الك  ة  و الم    اع اؤ   م    ض الموا    .

      الط  ة المشمول    ا كا  ال     ) ( م   ذا ال           و      ا  ا م  سج   الك  ا      الة      –  

 ال  ا  ة .

     الط  ة الم   ة   و       ال  و  ا ول  والثا  ة    الك  ا  / ال  اسا  ال  ا  ة    ال    –   –ثا  ا 

   ا   م ا      ة ال      ال     / ال  اسا  ا و     ا    اص الم اظ   و الم ا   ل   ص ك  م    

 ال  ا  ة  و المسا  ة .

     الط  ة الم   ة   و       ال  و  الثالثة  ما  و     الك  ا  / ال  اسا  ال  ا  ة    ال   الثا       –  

ا  ال  ا  ة  و ا    اص الم اظ   و الم ا   ل   ص ك  م       ا   م ا      ة ال      ال     / ال  اس

 المسا  ة .

 س   ا كا  ال       ) ( و) ( م   ذا ال    ع   الط  ة الم   ة   و       الك  ا  / ال  اسا  المسا  ة  –ج 

 ل  ول      ا   م ا      ة ال      ال     المسا  ة .

  ج  الم ا س الم   ة ال    س   ا  الط  ة الم   ة   و       الم ا   ال    ة    ال  اسا  ال  ا  ة م    –  

    و    وا   ا ا       ال  اسا  المسا  ة .

  م   الط  ة الم   ة   و       ال   السا س م  ك  ا  الط     ة   اء ا م  ا  و  و      ط . –ثالثا 

ل ط  ة الم   ة   و           ا كا  ال  و  )او ( و)ثا  ا( و)ثالثا( م   ذه الما     ا ا  مس   ة    جوز – ا  ا 

 الجم      ا .
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   شم   ا كا   ذه الما   الط  ة الذ   كا    ول      الك  ا  والم ا    ام  از  اص     و   )ال ش    – امسا 

 ا وا   والم م زو  م  الم ا   وال مسة ا وا   ع   ال ط     ا ع ا  ا  الم   ة( .

ذه الما   ا   كو     ا    ال  مة ال سك  ة  و اع   م  ا  و     ال    ال      ش  ط   م   شم   ا كا    –سا سا 

 ع  ا  و  ج  م  ا  س ا        اس ة .

، 0666( لس ة 131و  ل     ما  ا م  ا  ة     )    ما  ال      ا  ( م  0*ال ص ال     ل ما   الم ا ة  موج  الما   )

 :0660لس ة  118  م  

     الط  ة الم   ة   و       ال  و  ا ول  والثا  ة    الك  ا  / ال  اسا  ال  ا  ة    ال   ا و      –او  

 ا  ة او المسا  ة. ا    اص الم اظ  او الم ا   ل         ا   م ا      ة ال      ال     / ال  اسا  ال  

     الط  ة الم   ة   و       ال  و  الثالثة  ما  و     الك  ا  / ال  اسا  ال  ا  ة    ال   الثا       –ثا  ا 

 ا    اص الم اظ  او الم ا   ل         ا   م ا      ة ال      ال     / ال  اسا  ال  ا  ة او المسا  ة. 

  او  وثا  ا م   ذه الما   ع   الط  ة الم   ة   و       الك  ا  / ال  اسا  المسا  ة ل  ول       س   ا كا  ال     –ثالثا 

 ا   م ا      ة ال      ال     المسا  ة. 

 ش  ط ل ط    ا كا  ال  و  او  وثا  ا وثالثا م   ذه الما   ا   كو  مو   الطال  الم       ه س  ما م  ال  مة  – ا  ا 

 ك  ة.ال س

 06الما   

،   م  0666لس ة  131ال      الثا   ل     ما  ا م  ا  ة      ( م      ما  8الغ    ذه الما    موج  الما   )

 ، واس   ل   ال ص ا   :0663لس ة  183

 و ث    م اول   الغش    ا  م  ا م  ا ا  ال وم ة  و ا س وع ة  و الش   ة  و ال    ة  و اذا ث    ش الطال  

ال  ا  ة        اس ا    جم   الموا    ل  ك الس ة واذا  ك   ذلك      م  الك  ة  و الم    و        ه م  

 سج   ا .ال ص ال     ل ما  :

  م  ا م  ا ا  ال وم ة او ا س وع ة او الش   ة او ال    ة او ال  ا  ة اذا ث    ش الطال  او م اول   الغش    ا

        اس ا    جم   الموا    ل  ك الس ة واذا  ك   ذلك      م  الك  ة او الم    و        ه م  سج   ا .

 01الما   

ل طال  ا   ؤج    اس   لس ة وا     س ا  مش وعة         ا مج س الك  ة او الم    ع   ا       ط    -او 

 ث ث    وما    ا    م    ا ة ا م  ا  ال  ا   .  36ال اج       

طال  لس ة ثا  ة ل   س الجام ة او ل   س ال   ة   اء ع    و  ة مج س الك  ة او الم    ا   ؤج    اسة ال -ثا  ا

 ث ث    وما    ا    م    ا ة ا م  ا  ال  ا   .  36و س ا  مش وعة         ا ع   ا       ط   ال اج       

   جوز  اج     اسة الطال     الك  ا  او الم ا   ال        ال ظا  ال        ال    ال  اس  الثا   ا  اذا  -ثالثا

  وا   كو   اج ا    ال    ال  اس  ا و  و    ذه ال الة       ال اج   ل س ة ال  اس ة كا   س    ا ج ع  ا ا  

  اكم  ا . 

ل وز   او م    ول  م   ؤوساء الجام ا  او ال   ة   اءا ع    و  ة م  مج س الجام ة او    ة الم ا    - ا  ا

 م   ذه ال    ما . 18ثة م  م اعا  ما جاء    ما   ال   ة و س ا  مش وعة         ا  اج     اسة الطال  س ة ثال

 00الما   

 . 1858لس ة  0ال    ما  ا م  ا  ة ع      غ  

 

    ذ  ذه ال    ما  م   ا     ش  ا    الج     ال سم ة . 

  ما  ع   ال ال  ع   الغ و  

 وز   ال      ال ال  وال    ال  م 

     ة و       التصنيف
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 ا  ا   -ال  ا    الجهة المصدرة

     ما   نوع التشريع

 180  رقم التشريع

 0661  تاريخ التشريع

 سا    سريان التشريع

 0666لس ة  131     ال      الثال  ل     ما  ا م  ا  ة  عنوان التشريع

 المصدر

رقم |  0 عدد الصفحات:|  61/68/0661تاريخ:|  3850رقم العدد:|   الوقائع العراقية 

 1رقم الجزء:|  16الصفحة:

 0661تاريخ:|   مجموعة القوانين واالنظمة 

 

 8المادة 

  -و    م    ما  ا  :  0666لس ة  131ال    ما  ا م  ا  ة      م   18  غ   ص ال    ثا  ا م  الما   

اذا  جاوز الطال  الم   الم     ل   اسة         و     ذه الم    ما    ا س وا  ال سو  , و     س   –ثا  ا 

 اج   وع   ال سو . م  ذلك س وا  ال 

 2المادة 

    ذ  ذه ال    ما  م   ا     ش  ا    الج     ال سم ة . 

 وز   ال      ال ال  وال    ال  م 

 جداول  االنذارات
 المرحلة االولى

 

 

الساعات  المادة
 النظري

الساعات 
 العملي

عدد 
الوحدات 

 الكلي

انذار 
 %3اولي 

انذار 
ثانوي 

1% 

انذار 
نهائي 

7% 

راسب 
بالغياب دون 

 %10عذر 

راسب بالغياب 
بعذر مشروع 

15% 

 22 18 16 11 5 8 126 66  ال ش   

 18 12 11 2 4 6 66 66 ا   اء

 18 12 11 2 4 6 66 66 الك م اء

 16 11 9 6 3 5 66 45 ال  ز اء

 5 3 3 2 16 2   وج  36 ال  و 
 5 3 3 2 16 2   وج  36 ا ساس ا 

 5 3 3 2 16 2   وج  36 الم ط  ا 
 9 6 5 4 2 2 66   وج  ال اس ا 

الساعات  الساعات النظري المادة
 العملي

عدد 
الوحدات 

 الكلي

انذار اولي 

3% 

انذار 
ثانوي 

1% 

انذار 
نهائي 

7% 

راسب 
بالغياب 

دون عذر 
10% 

راسب 
بالغياب 
بعذر 

مشروع 

15% 
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 المرحلة الثانيه

 الم   ة الثالثة

الساعات  المادة
 النظري

الساعات 
 العملي

 عدد الوحدات
 الكلي

انذار اولي 
3% 

انذار ثانوي 
1% 

انذار نهائي 
7% 

راسب بالغياب 
دون عذر 

10% 

راسب بالغياب 
بعذر مشروع 

15% 

 41 22 24 16 8 12 186 96 ال ش   

 26 14 12 8 4 6 96 45 ا  سجة

 5 3 3 2 16 2   وج  36 ا ج ة
 36 24 22 14 2 8 96 156  س جة

 22 18 16 11 5 9 96 96 الك م اء

 الم   ة ال ا  ة

الساعات  المادة

 النظري

الساعات 

 العملي

عدد 

الوحدات 

 الكلي

انذار 

 %3اولي 

انذار 

ثانوي 

1% 

انذار 

نهائي 

7% 

راسب 

بالغياب دون 

 %10عذر 

راسب بالغياب 

بعذر مشروع 

15% 

 29 26 18 12 6 11 25 126 ال اط  ة

 25 12 15 16 5 9 25 96 الج ا ة

 26 14 12 8 4 2 25 66 ال ول  

ط  
 ا ط ا 

 5 3 3 2 6 2   وج  36

 18 12 11 2 4 6 66 66 ط  ع ل 

 25 12 15 16 5 9 25 96 ط  مج م 

 

 

 

 

 

 الم   ة ال امسة

الساعات  المادة

 النظري

الساعات 

 العملي

عدد الوحدات 

 الكلي

انذار اولي 

3% 

انذار 

ثانوي 

1% 

انذار 

 %7نهائي 

راسب بالغياب 

 دون عذر

10% 

راسب بالغياب 

بعذر مشروع 

15% 

 32 21 19 13 6 11 96 126 ا م اض

 25 12 15 16 5 9 66 165 الج اث  

 26 14 12 8 4 8 45 96 ا  و ة

 16 11 9 6 3 5 66 45 الط    ا 

ط  
 المج م 

36 36 3 2 4 5 6 9 

 16 11 9 6 3 5 66 45 ال اط  ة

 5 3 3 2 1 2   وج  36 الج ا ة

170 



 
 

 

 

 11 2 6 4 2 3 46 36  ع و 

 11 8 2 5 2 4 45 36 ج   ة

 14 9 8 5 3 5 45 45 ط  اط ا 

E.N.T 36 46 3 2 4 6 2 11 

 16 11 9 6 3 6 45 66 ط    س 

 16 11 9 6 3 6 45 66  سا  ة

 34 23 26 14 2 12 165 126 ج ا ة

 23 15 14 9 5 8 66 96 ط 

 

 الم   ة السا سة

ال       الما  
 الس    

ع   
 الساعا 

ع   
 الو  ا 

ا ذا  اول  

3% 

ا ذا  
ثا و  

6% 

ا ذا  
  ا   

9% 

 اس  
 الغ ا   و  

 %16عذ  

 اس   الغ ا  
  ذ  مش وع 

15% 

 11 ال اط  ة
 اس وع

336 11 16 26 36 33 56 

 11 الج ا ة
 اس وع

336 11 16 26 36 33 56 

 11 ال سا  ة
 اس وع

336 11 16 26 36 33 56 

 11 ا ط ا 
 اس وع

336 11 16 26 36 33 56 
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 المستمر الطبي التعليم وحدة
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   نشأة الوحدة:

, وتررررتبط الوحررردة بمكترررب السررريد العميرررد 8893تأسسرررت وحررردة التعلررريم الطبررري المسرررتمرمنذ تأسررريس الكليررره سرررنة 

 السيد المعاون العلمي للعميد. , وتعمل بأشراف

 : visionالرؤية 

إدامرررة المسرررتوى العلمررري الرفيرررع ألسررراتذة وتدريسررريي الكليرررة وتطررروير كفررراءاتهم العلميرررة ومهررراراتهم التدريسرررية 

ليكونررروا المنهرررل الرررذي يغررررف منررره أطبررراء المسرررتقبل علرررومهم الطبيرررة ومهررراراتهم العالجيرررة لخدمرررة أبنررراء هرررذا 

 ة والعافية.الوطن كي يرفلوا بالصح

 :Missionالرسالة 

 رسالة الوحدة أن تنجز اآلتي:

 .أن يبقى األستاذ أو التدريسي مطلعا على أحدث مستجدات العلوم الطبية 

  أن تتطررررور مهاراترررره التدريسررررية ويطلررررع علررررى أحرررردث نظريررررات التعلرررريم الطبرررري األكرررراديمي والترررردريب

 المهني لطالب الطب.

  بالشرررركل الررررذي يطررررور مسررررتواه األكرررراديمي مررررن جهررررة وبأتجرررراه تطرررروير المهررررارات البحثيررررة للتدريسرررري

 خدمة المجتمع من الجانب الثاني. 

  أن يكرررون التدريسررري المنتسرررب الرررى كليتنرررا خيرررر مرررن يمثلهرررا فررري المحافرررل العلميرررة الدوليرررة ويشرررار اليررره

 بالبنان لمستواه العلمي والمهني واألخالقي. 

 : valuesالقيم 

الوحررردة هررري نفرررس القررريم التررري تحثنرررا الكليرررة والعمرررادة علرررى اتباعهرررا كسرررياق ان القررريم التررري تسرررير علرررى نهجهرررا 

 عام وتقاليد ثابتة يعمل بموجبها منتسبو الكلية, وفيما يخص عمل الوحدة تتمثل ب:

 ."أطلبوا العلم من المهد الى اللحد " 

 .مواكبة المستجدات في العلوم الطبية واجب على كل تدريسي في كليتنا 

  األكاديمي علم ومهارة يجب شحذهما وتطويرهما بأستمرار.التعليم 

 .افراز النموذج الممتاز لتعميمه وبيان النموذج المتواضع لتطويره 

 .التعليم الطبي بأرقى صوره حق لطلبتنا علينا واجب توفيره 

 .التعاون البناء بين فروع وأقسام الكلية طريقنا الوحيد لديمومة العمل 

 الشفافية أساس النجاح والتطور.المصداقية والنزاهة و 

 :  Goalsاألهداف 

  اعررررداد مررررنهج متكامررررل لمحاضرررررات علميررررة أسرررربوعية تتنرررراول آخررررر المسررررتجدات فرررري العلرررروم الطبيررررة

 يحضرها أساتذة وتدريسيي الكلية وبالتعاون مع كافة فروع وأقسام الكلية.

  لتدريسيي الكلية.اعداد محاضرات وورش عمل لتطوير مهارات النعليم األكاديمي 

  األسررررهام بفاعليررررة بتحقيررررق وأدامررررة تجربررررة الررررتعلم بطريقررررة المجرررراميع الصررررغيرة كأسررررلوب تدريسرررري

 حديث.

 .األسهام بفاعلية في المؤتمرات العلمية التي تقيمها الكلية أو الجامعة 

 يميرررة األسرررهام بفاعليرررة فررري الجلسرررات النقاشرررية والنررردوات والمرررؤتمرات التررري تقيمهرررا المستشرررفيات التعل

 والمراكز العلمية ودوائر الصحة المختلفة.

  متابعرررة تحقيرررق تدريسررريي الكليرررة لنصررراب سررراعات التعلررريم الطبررري وفقرررا للتعليمرررات الصرررادرة للوحررردة مرررن

 العمادة وبالتنسيق مع لجان الترقية في الكلية.

 طبيرررة والعلميرررة فرررتح قنررروات أتصرررال وتنسررريق مرررع الكليرررات الطبيرررة األخررررى وكافرررة الهيرررآت والمراكرررز ال

المتخصصرررة ووحررردات التعلررريم الطبررري فيهرررا داخرررل وخرررارج البلرررد ألظهرررار نشررراطات الوحررردة واألسرررتفادة 

  من تجاربهم.
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  متابعرررة الكترررب الرسرررمية الرررواردة مرررن الجامعرررة والررروزارة والمتعلقرررة بعمرررل الوحررردة وتنفيرررذ مضرررامينها

 بدقة.

 نوية عن مجمل نشاط الوحدة.كتابة التقارير الدورية واعداد األحصاءات الفصلية والس 

  األشرررتراك بفاعليرررة فررري كافرررة اجتماعرررات لجررران تطررروير المنررراهج فررري الكليرررة وتقرررديم المقترحرررات التررري

 تعمل على تطوير المستوى العلمي لتدريسيي ومنتسبي الكلية.

 تتألف الوحدة حاليا من:

  أ.م.د.غسررران علرررري محسررررن مررردير الوحرررردة, بدرجرررة أسررررتاذ أو أسرررتاذ مسرررراعد وحاليررررا يشرررغل المنصررررب

 القزويني.

  يسررراعد مررردير الوحررردة واحرررد أو اثنررران مرررن التدريسررريين بدرجرررة أسرررتاذ مسررراعد والمنصرررب حاليرررا شررراغر

 ويتم اختيار أثنين من التدريسيين األكفاء من بين عدد من مرشحي الفروع العلمية.

 .موظف أداري لسكرتارية الوحدة بدرجة مدير 

 دة:السيرة الذاتية لمنتسبي الوح

 مدير الوحدة: .8

 أ.م.د. غسان علي محسن القزويني

 .8810جامعة بغداد/  -بكلوريوس بالطب والجراحة العامة / كلية الطب

 .8883زمالة المجلس العربي )الدكتوراه( في اختصاص الجراحة العامة/ 

 .2334زمالة المجلس العراقي )دكتوراه( تخصص دقيق في جراحة الجهاز الهضمي/ 

 الجامعة المستنصرية. -/ فرع الجراحة/ كلية الطبأستاذ مساعد

 استشاري جراحة الجهاز الهضمي/ مستشفى اليرموك التعليمي/ دائرة صحة بغداد الكرخ.

 اعضاء الوحدة من التدريسيين: المنصب شاغر حاليا. .2

 .أداري الوحدة:السيده سوسن نجم عبد الرحمن  .0

 .مال الشهاده : بكالوريوس أداره وأقتصاد / أدارة أع

 .سنه قضيت في كلية طب المستنصريه 22الخدمه الوظيفيه : 

 .طبيعة العمل  : متابعة أعمال الوحده أعاله 
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 وحدة التوجيه واالرشاد
تهدف الى التعرف على المشاكل التي تعرقل عملية التعليم  االرشاد األكاديمي خدمة اشرافية:االرشاد األكاديمي

تعوق بناء مسيرة جامعية فعالة تمنح الطالب مهارات مهنية تمنحه خصائص مميزة تعطيه التفوق  والتعلم وكذلك
 لسوق العمل .

 الرســـالة :

تفعيل العالقة بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس والكلية من خالل نظام يسمح للطالب بادالء الرأي واالختيار تحت 
 .اشراف مرشد أكاديمي

 : ؤيةالر

 مميز مسلح بالعلم والخبرات الميدانية وتفهمه لمتطلبات سوق العمل . اعداد طالب

ا في النظام التعليمي، حيث يعد استجابة هدف االرشاد األكاديمي : ا ومحوري  ا أساسي  يمثل اإلرشاد األكاديمي ركن 
وة علي كونه موضوعية لمواجهة متغيرات اجتماعية واقتصادية وإنسانية في صلب النظام وفلسفته التربوية، عال

وتتكامل عملية اإلرشاد األكاديمي بوعي وتفهم جميع يستجيب لحاجات الدارس ليتواصل مع التعليم الجامعي ، 
أطراف العملية اإلرشادية؛ بهدف توجيه الطالب إلى أنسب الطرق الختيار أفضل السبل بهدف تحقيق النجاح 

 المنشود والتكيف مع البيئة الجامعية.

 يعمل على :  ألكاديمي الى وجود مرشد أكاديمي للطالبيهدف االرشاد ا

 مساعدة الطالب في االعداد والتخطيط لمستقبله العلمي .      .8

 توجيه الطالب باالرشادات التي تؤدي لتفوقه .      .2

 سعة الصدر لدى المرشد األكاديمي لحل مشاكله بكافة انواعها.      .0

 الحاجات اإلرشادية:

 مشكالت حقيقية ال يستطيع الطالب حلها بنفسه، وتعيق تكيفه السوي.الحاجة هي 

والحاجة اإلرشادية هي عبارة عن مشكلة تفاقمت لدى الطالب إلى درجة عدم قدرته على حلها، واتخاذ موقف منها، 
 إلى أن سببت خلال  في شعور الطالب وتفكيره، فأصبح يبحث عن حل لها لدى مختصين ذوي خبرة ومعرفة. 

 :وحدة التوجيه واالرشادهام م

 نشر ثقافة اإلرشاد األكاديمى وأهميته .·    

 اإلشراف على تطبيق إجراءات وتعليمات اإلرشاد األكاديمى ومتابعة ذلك.    ·

 توزيع الطالب على المرشدين األكاديميين بالكلية وإعالن ذلك فى جداول للطالب.    ·

 ملية اإلرشاد.تعريف الطالب بمرشديهم وبأهمية ع    ·

 حث الطالب على مراجعة المرشد األكاديمى خالل الساعات المكتبية المعلنة.    ·

 

 -تتمثل محاور اإلرشاد األكاديمي في:محاور اإلرشاد األكاديمي:
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 :  ( الطالب8

يعتبر الطالب محور العملية األكاديمية، وفي ظل غياب اإلرشاد األكاديمي المنظم والموجه يقع على الطالب عبء 
اإللمام بالنظم واللوائح الجامعية فور قبوله بالجامعة، ونتيجة للفروق الفردية بين الطالب فإن هناك من يصل إلى 

وفي المقابل هناك من يجهل الكثير من تلك النظم واللوائح معرفة النظم واللوائح ويعمل على تكييف نفسه معها، 
مما يوقعه في العديد من المشكالت األكاديمية كتدني المستوى وتكرار المواد والرسوب والفصل....... الخ من 

 المشكالت التي يتحمل مسئولياتها لجهله بالنظم ولعدم فعالية نظام اإلرشاد األكاديمي. 

 وتتمثل في : ( المؤسسة التعليمية2

 : المرشد األكاديمي

يأتي دور المرشد في مساعدة الطالب علي اتخاذ القرارات السليمة التي من شأنها مساعدته في مسيرته الدراسية 
بنجاح وفاعلية وتحدد كل كلية عدد من الطلبة المستجدين لكل مرشد أكاديمي في كل قسم أكاديمي وقد يكون ذلك 

اللوائح الجامعية، ناهيك عن تخصيص عدد كبير من الطلبة للمرشد الواحد وانشغال المرشد غير ملم بالنظم و
 المرشد بالمهمات التدريسية األخرى األمر الذي يجعل المرشد غير قادر على أداء دوره اإلرشادي بكفاءة وفاعلية.

 وظائـف المرشد األكاديمي :

 تتلخص وظائف المرشد األكاديمي بمساعدة الطالب في :

 توجيه الطالب .      .8

 اعداد ملفه الدراسي .      .2

 اعالمه بالقوانين والقواعد الجامعية.3 0

إعداد وتحديث ملف سجل اإلرشاد األكاديمي لكل طالب أو طالبة حيث يقوم المرشد بفتح ملف خاص لكل طالب 34
محاضر االجتماعات الدورية يشمل مستوى درجات الطالب أو الطالبة فيها, وكذلك   بالمجموعة  أو طالبة

أي تقارير أو إنذارات موجهة من أحد الفروع العلمية والتي من  المرشد والطالب أوالطالبة باإلضافة إلى  بين
 خاللها يمكن تقييم مستوى الطالب أو الطالبة.

الطلبة الذين  تنظيم مقابالت دورية )مرة على األقل عند بداية كل فصل دراسي( مع كل طالب أو طالبة من -    
 يشرف عليهم بهدف:

 
 التعرف على أداء الطلبة في الفصل المنصرم. -

حث الطالب أو الطالبة وتشجيعه على المزيد من االجتهاد والثناء عليه إذا كان متميزا  في بعض  المواضيع  -
 الدراسية.

 مناقشة الصعاب إن وجدت والبحث عن الحلول المناسبة. -

 طالب أو الطالبة في حالة وجود صعوبة في بعض المواد .تقديم العون لل    •3
المواد العلمية وكتابة تقارير دورية وإرفاقها في الملف في المتابعة الدقيقة لتحصيل الطالب أو الطالبة العلمي     •3

 الخاص بالطالب أو الطالبة.

 يا .مخاطبة أعضاء هيئة التدريس إذا كان مستوى الطالب أو الطالبة متدن    •9
في حالة عدم مواظبة الطالب أو ضعف مستواه التحصيلي , يقوم المرشد بتكثيف اللقاءات الدورية ومناقشة     •1

 الطالب أو الطالبة بشكل دقيق عن األسباب ومحاولة حلها أو الرفع بها إلى لجنة اإلرشاد األكاديمي.

 اكتشاف المواهب لدى الطلبة وتنميتها.     •8
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 مساعدة الطلبة على كيفية االستفادة القصوى من موقع التعليم اإللكتروني في الكلية.     •83
 حث الطلبة على المشاركة في األنشطة األكاديمية واألنشطة الالصفية .    •88
 يفضل عدم تغيير المرشد للطالب أو الطالبة منذ التحاقه حتى تخرجه.    •82

 والطالبة لتذويب الفوارق بينهما.أبين المرشد والطالب البد من بناء عالقة صداقة أكاديمية 
 تخصيص ساعات مكتبية لمقابلة الطلبة في مكتبه لمناقشة المشاكل التي تواجههم أثناء الدراسة.    •80

تعريف الطلبة بأهداف الكلية ورسالتها، وبرامجها التعليمية ، وأقسامها العلمية،  وأوجه الرعاية والخدمات     •84
 ي توفرها لطلبتها.الت

رفع تقرير دوري عن أداء الطلبة لوحدة اإلرشاد األكاديمي )قبيل نهاية الفصل الدراسي( يشمل التقرير     •83
 األداء األكاديمي للطالب أو الطالبة)أحسن أم أسوأ من السابق( واإلجراءات التي تمت لمعالجة األداء األسوأ.

 الكلية.عمادة تاج إلي تدخل الوحدة أورفع تقرير عن المشاكل التي تح    •83
 حث الطلبة وتشجيعهم على االستفادة من المكتبة وإدارة الوقت بفعالية.    •89
 تشجيع الطلبة على المذاكرة كمجموعات و االستفادة من أقرانهم.    •81

 الطالب نحو مرشده األكاديمىواجبات 

بالكلية ويقوم بهذا الجهد من أجل مستقبلك وهناك بعض المرشد األكاديمي هو أحد أعضاء هيئة التدريس  
المرشد األكاديمي يعمل لصالح  األلتزامات يجب على الطالب الجامعي التقيد بها مع مرشده األكاديمى علما  بأن

 منها: الطالب وهو في منزلة األب أو األخ األكبر للطالب

 اإلرشاد األكاديمي هو آلية للمساعدة. .    يتحمل كامل المسؤولية عن أدائه األكاديمي حيث أن

الحرص على تحديد مواعيد المقابالت مع المرشد األكاديمي الخاص بك واأللتزام بحضورها جميعا ، وعدم     ·
 التغيب عنها إال لظرف طارئ.

 المشاركة مع المرشد األكاديمي ومناقشته في كل ما يهم مستقبلك األكاديمي.    ·

 األنتفاع بالخدمات العامة التي توفرها الكلية والجامعة، والتي يوجهك إليها المرشد األكاديمي.الحرص على     ·

 الحرص على األستماع لنصائح المرشد األكاديمي.    ·

 :معايير المرشد األكاديمي الناجح  

 : حل المشكالت -8

تتعلق بدراستهم وذلك من خالل تحديد  يستطيع المرشد األكاديمي مد يد العون للطلبة في مواجهة الصعوبات التي
 سبة لها.اأسباب المشكلة واقتراح الحلول المن

 -ومن هذه المشكالت :

 ادارة الوقت :هل يعي الطلبة بالوقت الذي تتطلبه الدراسة ؟ هل يهدرون أوقاتهم ؟ وماهي أولوياتهم ؟ –8

 بات في المادة أو الدرس ؟العالقة بين أعضاء هيئة التدريس والطالب :هل يواجه الطالب صعو-2

 مهارات وعادات الدراسة :هل يذاكرون ؟ وكيف ومتى ؟ وأين ؟ مع عرض مقترحات لتحسين مذاكرتهم ؟-0

مهارات خاصة باالمتحانات :هل يعاني الطالب من قلق االمتحانات ؟ وكيف يتعاملون مع ذلك ؟ هل يملكون -4
 المهارات األساسية لالستعداد وأخذ االمتحانات ؟

المشاكل غير األكاديمية التي تعيق أداء الطالب : يتوجب على المرشد أن يساعد الطالب في تحليل وضعه -3
وارشاده على الخطوات المناسبة التي عليه اتباعها في مواجهة مشكالت الطالب قبل ان تتأثر دراسته تأثيرا  كبيرا  
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ويصبح غرقا في التحديات النفسية واالجتماعية أو الجسدية بها ، وفي بعض الحاالت يفشل الطالب في التكيف 
 وهنا يجب توجيههم الي المستوى الثاني من االرشاد وهو االرشاد المتخصص النفسي واالجتماعي والطبي .

أن كلمات قليلة من التشجيع تفعل فعلها في تحسين مستوى الطالب ومواجهة مشكالته فهي التي قد التشجيع :-2
 داءه األكاديمي .حباطه أو إعاقة أتؤدي الى ا

نظرا  ألهمية اإلرشاد األكاديمي ، يتعين على المرشد أن يطلع على النظام األكاديمي وأن يخطط لقضاء الوقت 
الضروري مع كل طالب من الطالب المكلف بإرشادهم ، فاالرشاد الدقيق قد يمنع المشاكل الصغيرة من أن تتضخم 

 طالب في أن ينجحوا وأن يستمتعوا في تخصصهم الدراسي.وتعدو كبيرة كما يساعد ال
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وحدة طرائق التدريس لكليات المجموعة 

 الطبية
 -سنة التأسيس :

 2383-2384السنة الدراسية 

 -االهداف :

طررررب االسررررنان, ترررردريب وتأهيررررل المالكررررات التدريسررررية العاملررررة فرررري كليررررات المجموعررررة الطبيررررة )كليررررات الطررررب, 

الصرررريدلة( فرررري الجامعررررات العراقيررررة علررررى المهررررارات االساسررررية الالزمررررة المتعلقررررة بطرررررق الترررردريس الحديثررررة 

 ( . OSPE-OSCE-العملية -وكيفية أجراء االختبارات )االمتحانات النظرية

 -لية العمل :آ

 علمية .يشترك في هذه الدورات المالكات التدريسية والتي تروم التقديم الى الترقية ال

 -مدة الدورة :

 ولمدة اسبوعين 3/8/2383سيكون مدة الدورات اسبوعين وستكون الدورة االولى في 

 

 -الجهات المنفذة : 

 الجامعة المستنصرية –عمادة كلية الطب  -8

 فرع طب االسرة والمجتمع/ كلية الطب/الجامعة المستنصرية -2

 الجامعة المستنصريةوحدة التعليم الطبي المستمر/ كلية الطب/ كلية الطب  -0

 شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي / كلية الطب / الجامعة المستنصرية -4

 

 االلكترونيوالموقع ابن سينا للتعليم شعبة 
 ابن سينا للتعليم االلكتروني . شعبةمهام وواجبات 

تسجيل محاضرات التدريسيين  بوجود او عدم وجود الطلبة من قبل اساتذة اكفاء على 

يكون التسجيل بكفاءة عالية وبتقنيات متطورة لغرض توثيقها ونشرها من قبل ان 

 الجامعة بعد امتالك حقوق النشر .
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 وحدة البعثات والعالقات الثقافية
 وحدة البعثات والعالقات الثقافية

 .ء الهيئة التدريسية في كلية الطبانجاز كتب االيفادات لأعضا .1

التعمرريم علررى الفررروع العلميررة االجررازات الدراسررية لتزويرردنا باألعررداد فرري الشررهر الرابررع يررتم  .2

واالسمــاء واالختصاصات المطلوبة للحصول على االجازات الدراسرية داخرل وخرارج العرراق  

 .م بتدقيقها وارسالها الى الجامعةوعند ورود جميع االجابات نقو

لكرررل ايفررراد مرررع حفرررظ حفرررظ االوامرررر الجامعيرررة التررري تصررردر مرررن الجامعرررة المستنصررررية  .3

 .االمر االداري واالنفكاك والمباشرة لإليفاد الصادرة من قبل عمادة كلية الطب

مطالبرررة عضرررو الهيئرررة التدريسرررية الرررذي لديررره ايفررراد عنرررد العرررودة بتقرررديم تقريرررر ايفررراد  .4

وتحريرررر كتررراب بتقريرررر االيفررراد  الرررى الجامعرررة المستنصررررية لرفعررره الرررى وزارة التعلررريم 

 .نسخة العائدة من الجامعة عند رفع الكتاب الى الوزارةالعالي مع حفظ ال

اعررررالن عررررن المررررؤتمرات والرررردوريات التدريبيررررة الررررواردة الينررررا مررررن الجامعررررة وبقيررررة  .5

 .الدوائر االخرى للمشاركة وارسال كتب الى الجامعة المستنصرية

اعرررررداد إحصرررررائية الرررررى الجامعرررررة بااليفرررررادات والبعثرررررات والزمررررراالت وارسرررررالها الرررررى  .1

 .الجامعة

 حفظ وتسجيل البريد المنجز في ملفة البعثات والعالقات الثقافية. .9
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الشعب والوحدات االدارية 

معاون العميد بالمرتبطة 

 للشؤون االدارية
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 المقدمة

المواطن قيمة عليا وتقديم افضل الخدمات له من الواجبات الملقاة على عاتق كل شخص مسؤول عن ذلك         
 وذلك تنطلق رؤيتنا باتـباع افضل اساليب انجاز المعامالت والمهمات الموكلة الينا . االداريةفي شعبة 

ة الموكلـة الـى الشعبة التمثل رسالة انسانية ان اختصار الوقت في تقديم االنجاز االمثل لكافـة المعامالت المهم
 فحسب وانما مصلحة وطنية وشرعية وبكل المجاالت 

 االداريةتأسيس شعبة 

وكان كادرها بعض من الموظفين واخذت على عاتقها  8893منذ تاسيس الكلية في عام  االداريةتأسست شعبة 
 متكامل .اليا كادر موظفي الشعبة كافة االعمال المناطة بها وح

 : االدارية اهداف شعبة 

تسعى الشعبة الى تحقيق عدد من االهداف المرسومـة لها والتي تعـد االساس في وجودها واستمرارعملها ويتم 
تحقيق هذه االهداف من خالل القيام بانجاز الواجبات والمهمات الموكلة اليها من قبل العاملين فيها وحسب انشطة 

 سيتم ذكرها .الشعبة المتخصصة والتي 

ان للشعبة مكان مميز في وضع سياسة عمل الكلية في اختيار العاملين فيها وتحديد احتياجاتها المطلوبة من قبل 
الفروع العلمية والشعب والوحدات االدارية في الكلية وفق اسس الهيكلية العلمية واالدارية الموضوعة لكل منها 

المطلوب وحسن اختيار الموظفين كال حسب الوظيفة التي على ضوء التوصيف الوظيفي وحسب االختصاص 
 يشغلها في المكان المناسب .

اختالف االدارية حاليا واليؤدي شعبة ال -شعبة الموارد البشرية التسميات  :  االدارة والذاتية ـ وحدة االفراد ـ 
فت التسميات اال ان ممارسته في التسميات الى تغيير جوهر العمل االداري فالعمـــل االداري واحد مهــما اختل

 مجاالت مختلفة او لتحقيق اهداف مختلفة .

 تضم الشعبة مايلــــــــي :

 مدير الشعبة   -8
 شؤون التدريسيين  -2
 شؤون الموظفين الفنيين ) االطباء , المعيدين ( -0
 شؤون الموظفين الفنيين االخرين -4
 شؤون الموظفين االداريين والخدميين -3
 المؤقت ( واالجور اليومية شؤون العقود ) المالك -3
 التعاميم والمتابعة -9
 موظف المالك -1
موظف توثيق معلومات االضابير الشخصية ) تدريسيين وموظفين فنيين واداريين وخدميين ( الكترونيا )  -8

 بواسطة االسكنر ( 

 نظام بنك المعلومات الوظيفي ـ المستحدث والمصمم من قبل مركز الحاسبة        -83

 ة الجامعة ولجميع منتسبي الكلية والعمل مستمر على مدار السنة .في رئاس     

 الحاسبة االدارية-88 

 موظف البريد الداخلي والخارجي -82

 ارشيف االضابير الشخصية ) الحفظ والفهرسة ( لجميع منتسبي الكلية واالضابير العامة-80
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منتسبي الكلية المستحدث والمصمم من قبل مركز العمل على نظام ارشفة االضابير الشخصية لجميع -84
  الحاسبة االلكترونية في رئاسة الجامعة والعمل مستمر على مدار السنة .

 المالك الوظيفي للشعبة :

 (8مدير الشعبة ) -8
 (2شؤون التدريسيين ) -2
 (8شؤون الموظفين الفنيين ) االطباء المعيدين ( ) -0
 (8شؤون الموظفين الفنيين االخرين ) -4
 (8الموظفين ) االداريين والخدميين () شؤون -3
 (8شؤون العقود )المالك المؤقت ( واالجور اليومية ) -3
 ( اجازة امومة 8( و)8التعاميم والمتابعة ) -9
 ( اجازة امومة حاليا8موظف المالك ) -1
 بنك المعلومات الوظيفي ) اليوجد ( حاليا -8

 (8الكترونيا )توثيق جميع معلومات االضابير الشخصية لجميع المنتسبين -83

 (0الحاسبة االدارية ) -88

 (2البريد الداخلي والخارجي )-82

( حفظ وفهرسة ملفات الموظفين الفنيين واالداريين 2االرشيف / حفظ وفهرسة ملفات التدريسيين )-80
 (8( حفظ ملفات عامة )2والخدميين )

 (8نظام ارشفة االضابير الشخصية لجميع المنتسبين )-84

 المتخصصة : انشطة الشعبة

 اوال : مدير الشعبة 

 االشراف على كافة اعمال الشعبة وتوزيع العمل على منتسبي الشعبة كال حسب اختصاصه -8
 متابعة دوام العاملين في الشعبة -2
 تقديم االستشارات وابداء الراي وتدقيق االجراءات الخاصة بالعمل . -0
 تنفيذ القوانين واالنظمة في اجراءات العمل . -4
 االتصاالت مع الشعب والفروع العلمية وفقا لمتطلبات العمل .اجراء  -3
 وضع التوصيات واعداد المذكرات والمطالعات في الموضوعات والمخاطبات ذات العالقة بالعمل . -3
 تأمين كافة المستلزمات والمتطلبات لضمان حسن سير العمل . -9
 . تنفيذ كافة االعمال المكلف بها من قبل الرئيس االعلى والمباشر -1
تهيئة واعداد البريد وتدقيقه بعد طبعه والتوقيع عليه لغرض احالته للتوقيع من قبل السيد العميد ومعاون  -8

 العميد للشؤون االدارية .
 محاسبة الموظف المقصر من منتسبي الشعبة عند وجود تلكؤ في انجاز عمله . -83

 ثانيا" : شؤون التدريسيين  

 يين ـ التنسيب والنقل ـ االستقالة والتقاعد انجاز معامالت التعيين واعادة التع-8

الترفيع والعالوة وتحديد الراتب وتنظيم االستمارات ـ احتساب الخدمة الوظيفية واعداد خالصة الخدمة وتنظيم  -2
 دفاتر الخدمة للمتقاعدين 

 احتساب االجازات بكافة انواعها واصدار االوامر بذلك . -0

  واالجازات داخل وخارج العراق ـ اوامر الترقية العلمية ومنح اللقب العلمي . اصدار اوامر االيفاد -4
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 وضع قاعدة بيانات لكافة المعلومات واالحصائيات المطلوبة وانجاز المخاطبات. -3

 اجراء تدقيق الوثائق والشهادات الدراسية وارسال كتب صحة الصدور بذلك ومتابعة االجابة . -3

 DVDنات المطلوبة من قبل رئاسة الجامعة على نظام االكسس وعلى قرص تحديث قاعدة البيا -9

 كل ثالثة اشهر وارسالها الى الجامعة ولجميع منتسبي الكلية .

 ثالثا" : شؤون الموظفين الفنيين / االطباء المعيدين / الفنيين االخرين .

 االستقالة والتقاعد .انجاز كافة معامالت التعيين واعادة التعيين ـ التنسيب والنقل ـ  -8
احتساب الخدمة الوظيفية ـ العالوة والترفيع وتحديد الراتب واعداد االستمارات ودفاتر الخدمة للمتقاعدين  -2

 المتعلقة بذلك .
قة بها واوامر الغياب احتساب االجازات بكافة انواعها داخل وخارج القطر واصدار االوامر المتعل -0

 واالنقطاع 
 الوثائق والشهادات الدراسية وارسال كتب صحة الصدور بذلك ومتابعة االجابة.اجراء تدقيق كافة  -4
 اعداد جداول باالحصائيات والمعلومات المتعلقة بالعمل ووضع قاعدة بيانات على الحاسبة بذلك . -3
تهئية المحاضر الخاصة بتوزيع الخريجين العشرة االوائل من االطباء ومقابالتهم على الفروع العلمية في  -3

 لكلية وارسالها الى الجامعة .ا
  DVDتحديث قاعدة البيانات المطلوبة من قبل رئاسة الجامعة على نظام االكسس وعلى قرص  -9

 كل ثالثة اشهر وارسالها الى الجامعة ولجميع منتسبي الكلية .     

 رابعا" : شؤون الموظفين االداريين والخدميين ) الدائميين والعقود واالجور اليومية .

 التقاعد واالستقالة  –النقل والتنسيب  –انجاز كافة معامالت التعيين واعادة التعيين - 8

العالوة والترفيع وتحديد الراتب واعداد االستمارات ودفاتر الخدمة للمتقاعدين  –احتساب الخدمة الوظيفية -2 
 المتعلقة بذلك .

 االوامر المتعلقة بها واوامر الغياب واالنقطاع .احتساب االجازات بكافة انواعها داخل وخارج القطر واصدار -0

اعداد محاضر التعاقد للعمل على المالك المؤقت واصدار االوامر بالتعاقد وتجديد مدة العقد كل ثالثة اشهر  -4
 حسب الضوابط والتعليمات واصدار اوامر التشغيل باجور يومية في الكلية .

 ية وارسال كتب صحة الصدور بذلك ومتابعة االجابة .اجراء تدقيق الوثائق والشهادات الدراس -3

 اعداد جداول باالحصائيات والمعلومات المتعلقة بالعمل ووضع قاعدة بيانات على الحاسبة بذلك . -3

على نظام االكسس كل ثالثة اشهر وارسالها الى الجامعة ولجميع   DVDتحديث قاعدة البيانات على قرص 
 منتسبي الكلية .

 التعاميم والمتابعة .خامسا : 
 االجابة على التعاميم الواردة الينا والتي ليس بحاجة الى تعميمها في كليتنا.  -8
تعميم كافة التعاميم الصادرة من الجامعة والواردة الينا على الفروع العلمية والشعب االدارية ومتابعة  -2

 االجابات لغرض توحيدها واجابة الجامعة بذلك .
االجابة على كتب دائرة التقاعد بخصوص معامالت التقاعد لكافة منتسبي الكلية متابعة واعداد  -0

 للتكليف بذلك .
مسك سجل خاص بالمعينيين الجدد والمعاد تعيينهم والمتقاعدين والمستقيلين والمنسبين والمنقولين  -4

الترقيات العلمية لغرض االجازات الطويلة بكافة انواعها ومنح االلقاب العلمية و –من الكلية واليها 
 الرجوع اليها بسهولة في االحصائيات .
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 سادسا" : نظام بنك المعلومات الوظيفي    

ادخال جميع المعلومات الخاص بالهوية الشخصية والوثائق الرسمية وعنوان السكن والشهادة والرواتب -8
 والمخصصات واللقب العلمي وتاريخ التعيينات .

التي تطرأ على سنوات الخدمة للمنتسب من ناحية الترفيع والعالوات والترقيات العلمية درج جميع المتغيرات  -2
  ومنح اللقب العلمي .

درج االجازات بكافة انواعها وعدد التشكرات والعقوبات ومنح القدم والمناصب االدارية والعلمية والدورات -0
 مهام والتكاليف االضافية ...الخ التدريبية وال

 سابعا" : االرشيف ويشمل 

 حفظ الملفات الشخصية للتدريسيين وفهرستها .-8

 حفظ الملفات الشخصية للموظفين الفنيين وفهرستها -2

 حفظ الملفات الشخصية للموظفين االداريين والخدميين وفهرستها-0

 حفظ الملفات العامة المتعلقة بكافة المخاطبات العامة واللجان كافة-4

الضابير الشخصية للتدريسيين والموظفين كافة على المالك الدائم والمؤقت وحفظ كل مايتعلق القيام بفتح ا -
 بخدماتهم مع ترقيمهاوعمل فهرسة لكل بطاقة وترقيمها في االضبارة ليسها الرجوع اليها .

عة العمل على نظام ارشفة االضابير المستحدث والذي صمم من قبل الحاسبة االلكترونية في رئاسة الجام -
 الدخال معلومات االضابير الشخصية لكافة منتسبي الكلية .

 حاليا العمل جاري لتوثيق معلومات االضابير الشخصية الكترونيا ) سكنر ( ولجميع المنتسبين . -

 ثامنا" : الحاسبة االدارية  

القيام باعمال الطبع الخاصة بشعبة الموارد البشرية فيما يتعلق بكافة الكتب والمخاطبات الخارجية والداخلية  
لجميع المنتسبين ) تدريسيين / موظفين فنيين / اداريين وخدميين ( التعاميم والمتابعة وطبع مايتعلق باعمال شعبة 

 وحفظها وكذلك اقراص . CDه على الخدمات واعمال اخرى ترحيل المعلومات والبيان اعال

 تاسعا" : موظف المالك

اعداد وتهيئة كشوفات المالك وتحديثه والعالوات والترفيعات لجميع منتسبي الكلية وبصورة مستمرة ومراجعة -8
 رئاسة الجامعة للتنسيق والمتابعة بذلك .

واريخ االستحقاق لجميع المنتسبين اعداد محاضر العالوات والترفيعات وبصورة مستمرة خالل السنة وحسب ت-2
 واصدار االوامر االدارية بذلك بعد المصادقة عليها واعمال اخرى .

 عاشرا" : موظف البريد المختص

استالم البريد الداخلي والخارجي من الصادرة والواردة ومكتب السيد العميد ومكتب السيد معاون العميد  -8
 ه على المنتسبين كال حسب اختصاص عمله .ومتابعته وتقديمه الى مدير الشعبة لتوزيع

تسجيل البريد بعد توزيعه من قبل مدير الشعبة في سجل خاص ويتم تسليمه بذمه الى موظفي الشعبة  -2
 النجازه وحفظه .

استالم البريد المنجز والموقع عليه من قبل مكتب السيد العميد ومكتب السيد معاون العميد وبذمة لغرض  -0
 قية نسخ الكتب الموقعة وتسليمها الى الصادرة والواردة بذمة .اكمال اجراء تصوير ب

 :مات والتوجيهات الخاصة بالشعبة يالتعل

 االلتزام بكافة الواجبات واالعمال المنصوص عليها ضمن القانون . -8
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 الحرص على ممتلكات الشعبة وعدم اتالفها . -2
  االلتزام بالدوام الرسمي لموظفي الشعبة . -0
 رشوة من مراجع او منتسب . عدم اخذ اي -4
 االعتناء بالمظهر العام الذي يليق بالحرم الجامعي . -3
 حسن السيرة والسلوك لموظفي الشعبة . -3
 احترام المسؤولين وتنفيذ اوامرهم . -9
 تعاون موظفي الشعبة مع كافة المراجعين في انجاز معامالتهم وبدون تاخير . -1
  انجاز عمله من قبل مسؤول الشعبة في العمل .محاسبة الموظف المقصر عند وجود تلكؤ في  -8

 القوانين والقرارات النافذة المعمول بها :

 وتعديالته. 8811( لسنة  43قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ) -8
التعديل االول لقانون الخدمة  2382( لسنة  02رقم ) 2331( لسنة  20قانون الخدمة الجامعية رقم ) -2

 الجامعية .
 2331( لسنة  20قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم )  2382( لسنة  80قانون رقم )  -0

 المعدل وان الوزارة بصدد اعداد ضوابط خاصة لتنفيذ احكام القانون .
 . 2333( لسنة  29قانون التقاعد الموحد رقم )  -4
 . 2339لسنة  ( 38قانون التعديل االول لقانون التقاعد الموحد المرقم )  -3
 . 8888( لسنة  84قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )  -3
 المعدل وتعديالته . 8833( لسنة  24قانون الخدمة المدنية رقم )  -9
 . 2333( لسنة  24قانون المفصولين السياسيين رقم )  -1
 . 2331( لسنة  22قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )  -8

 تعديل االول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام المرقم قانون ال -83
 2382( لسنة  830) 

 قانون التدرج الطبي . 2333( لسنة  3قانون رقم ) -88     

 والخاص بتعيين الموظفين على المالك المؤقت   8819لسنة  330قرار -82

 الصالحيات .-80

 التدريب والتطوير

يتم ترشيح العاملين الراغبين لالشتراك بالدورات والبرامج التطويرية بالمـوارد البشرية ذات الطبيعة الخاصة   

  بعمل الشعبة ) مجموعة االنظمة والقوانين المتبعة في العمل ..الخ ( لتنمية القدرات والمهارات في العمل .
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 مقدمة
تعتبر الشعبة المالية في الكلية من الشعب المهمة التي تقدم كل ما يتعلق باألمور المالية والحسابية في 

منذ تأسيس الكلية على تقديم أفضل الخدمات المالية والتنسيق مع الشعب األخرى الكلية وقد دأبت الشعبة المالية 
 لتيسير متطلبات العمل في الكلية .

 األهداف
 تأمين رواتب العاملين والطلبة وكافة مستلزمات الشراء واحتياجات الكلية والصيانة . .8
 تنظيم مستندات الصرف والقيود . .2
 اعداد الميزانية التشغيلية .  .0
 د الجداول والموازين الشهرية ومطابقتها .اعدا .4
 ادارة صندوق التعليم العالي .  .3

 التوصيف الوظيفي للشعبة المالية

 مهام وواجبات مدير الشعبة المالية : -8
 
 االشراف الكامل على أعمال الشعبة المالية .  -
 التوقيع على المعامالت الناشئة في الشعبة المالية .  -
التوقيع على السجالت المحاسبية والموازين المراجعة الشهرية والحسابات الختامية  -

 والكشوفات . 
( الخاصة بالمستندات ودفاتر الصكوك  83مسك سجل مراقبة المستندات )المحاسبة / -

ومستندات االدخال واالخراج المخزني وشهادة آخر الراتب ويكون هو المسؤول عن عملية 
 متابعة استخدامه . التجهيز و عملية 

متابعة كافة المالحظات التي ترد من ديوان الرقابة المالية والمفتش العام ولجان التدقيق  -
 واالجابة عليها .   

االشراف على جرد الصندوق ومطابقة كشف البنك ومتابعة تسوية أرصدة الحسابات  -
 الموقوفة .

 متابعة السلف الممنوحة وتسويتها في السجالت .  -
 واجبات المحاسب :مهام و -2

اعداد مستلزمات الصرف والقيد للمعامالت المالية بعد التأكد من توافر جميع شروط  -
 الصرف . 

 تقديم المعامالت المالية الى مسؤول المالية وتقديمها الى اآلمر بالصرف )عميد الكلية ( . -
 شعبة التدقيق .احالة المعاملة المالية بعد توقيعها مع كافة مرفقاتها من األوليات الى  -

 : مهام وواجبات وحدة السجالت -0
 مسك السجالت المالية . -
 استالم مستندات الصرف والقيد من المحاسب وترحيلها في السجالت . -
 االشراف على اصدار موازين وجداول الحسابات الشهرية .  -

 : مهام وواجبات أمانة الصندوق -4
 أ . 09ة /استالم المبالغ النقدية والصكوك لقاء وصل قبض محاسب -
أي يتم نقل ماموجود في وصوالت القبض  33تسجيل المبالغ في سجل الصندوق محاسبة / -

 الى السجل وحسب السجل . 
تقديم يومية الصندوق بعد توقيعها من قبل أمين الصندوق الى مسؤول الشعبة المالية  -

 للتوقيع عليها تأكيدا  لصحة المعامالت الجارية وبعدها تقدم الى شعبة التدقيق . 
يتم تنظيم قسائم ايداع بالمبالغ المستلمة سواء ان كانت صك أو نقد مع جعل رصيد  -

 ر. الصندوق )صفر( في نهاية الشه
 تقدم قسائم االيداع الى المحاسب لتنظيم سند القيد األصولي .  -

 مهام وواجبات وحدة الرواتب:  -3
  . 1مسك سجل الرواتب محاسبة رقم / -
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 اعداد قوائم الرواتب شهريا  بعد اجراء المتغيرات عليها .  -
  .أ  03اعداد شهادة آخر راتب للموظفين المنقولين والمنسبين بموجب نموذج محاسبة / -
اعداد مذكرة الى المحاسب باجراء التسويات الحسابية لمعالجة األمور التي تتطلب تسويتها  -

 والمتعلقة بالرواتب . 
 مهام وواجبات وحدة االرشيف:  -3

 شعبة المالية . فهرست وحفظ جميع الكتب الصادرة والواردة الى ال -
 طباعة جميع الكتب الرسمية ومحاضر لجانه .  -
 متابعة وتوزيع البريد الخاص بالشعبة المالية .  -
 انجاز كافة التكليفات الواردة من مسؤول الشعبة .  -

 

 الكادر الوظيفي
 

 الشهادة األسم مكان العمل ت

 دبلوم محاسبة أقبال عبيد كريم مدير الشعبة 8

 بكالوريوس محاسبة خضير عباس رنا وحدة الصرف 2

 بكالوريوس محاسبة ليلى محمد علي =       = 0

 اعدادية تجارة تمارا ابراهيم =       = 4

 بكالوريوس احصاء مصطفى جاسم حسن وحدة الرواتب 3

 بكالوريوس احصاء ذكرى جالل حسن =       = 3

 اعدادية ابراهيم خضير علي أمانة الصندوق 9

 بكالوريوس محاسبة مدى ماجد صالح السجالتوحدة  1

 اعدادية تجارة وليد علي جبر =       = 8

 اعدادية تجارة سهير يحيى عبد الحسين =       = 83

صندوق التعليم  88
 العالي

 بكالوريوس احصاء رعد جالل شاكر

 متوسطة وسن سلمان حسن وحدة األرشيف 82

 = حسين منذر =       = 80
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 يقوم كادر شعبة التجهيزات بأداء العديد من المهام : 

  يتم شراء بعض المواد من األسواق المحلية ) األثاث واألجهزة الكهربائية والطبية ( والتي يتم تداولها من
 قبل أقسام الكلية في فترات مختلفة ويتم خزنها في المخزن الرئيسي بالطريقة التالية : 

 ادخالها في مستندات االدخال المخزني . - أ
 . 13تسجيلها في سجالت المحاسبة  - ب
 لمواد في بطاقة السيطرة على الخزين .ادخال ا - ت
 وضع بطاقة مخزنية لتعريف اسم المادة وكميتها . - ث

  في حالة شراء مواد من األسواق المحلية يتم ادخالها الى المخزن في مستند ادخال مخزني ويتم اخراجها
يتم ادراجها في  بمستند اخراج مخزني في حالة طلبها مباشرة الى القسم الطالب وبعد تنفيذ العملية أعاله

 وبعد ذلك يتم تسجيلها في بطاقات السيطرة على الخزين .13سجل محاسبة 

  يوجد مستند خاص للمواد التي يتم اعادتها من أقسام الكلية والتي تكون مستهلكة أو مستعملة وصالحة
اء كانت للعمل وهذا المستند هو مستند اعادة المواد ، وفي هذا المستند يتم ادراج حالة المادة سو

الخاص بالمواد المستهلكة  13مستهلكة أو صالحة للعمل اذا كانت مستهلكة يتم ادخالها في سجل محاسبة 

 أما المواد الصالحة للعمل فتخزن في المخزن الرئيسي .
  : من أعمال المخزن الرئيسي األخرى 
حيث يقوم المخزن  عمل براءة ذمة للموظفين والتدريسيين في حالة نقلهم أو تقاعدهم أو تنسيبهم - أ

 الرئيسي باستالم ما موجود بذمتهم من مواد أو مناقلتها لموظف آخر .
 أداء المهام االدارية الخاصة بالمخزن كاالجابة على البريد الوارد باستخدام الحاسوب . - ب
 متابعة موجودات المخزن ومراقبتها قبل نفاذها ومن هذه المواد :  - ت
 مر من قبل فروع الكلية العلمية واالدارية هي القرطاسية حيث يتم من أكثر المواد المطلوبة بشكل مست

 مفاتحة لجنة المشتريات لغرض توفير المادة أعاله .
  أما بالنسبة للمواد التي تحتاجها أقسام الكلية كاألثاث واألجهزة الطبية والكهربائية يقوم القسم المعني

دمها ، في حالة عدم توفرها في المخزن يتم باالستفسار من المخزن الرئيسي عن وجود المادة أو ع
 مفاتحة لجنة المشتريات لغرض توفيرها ثم يتم اجراء عمليات االدخال واالخراج لها .

  من األعمال المهمة التي تحتاج الى جهد مضاعف في المخزن هي الجرد السنوي حيث يتم عمل جرد
وباشراف لجنة جرد يتم تحديدها  13لمحاسبة سنوي لكافة المواد الفعلية الموجودة في البطاقات وسجل ا

 من قبل عمادة الكلية .
وبعد اكتمال الجرد يتم التوقيع على قوائم الجرد من قبل اللجنة وتسليم نسخة منها الى حسابات الكلية 
والرقابة المالية أما بالنسبة للمواد والتي تم تأشيرها على أنها مستهلكة من قبل اللجنة فيتم مفاتحة 

 امعة بها لغرض ارسالها اليهم وشطبها من موجودات الكلية .الج
 قوانين المخزن الرئيسي :

يتم تسليم المواد أو ارجاعها أو مناقلتها بين الموظفين بموافقة الرئيس المباشر في الفرع العلمي أو 
 القسم االداري وبموافقة المعاون االداري أو مدير االدارة .

 
 عدد الموظفين اثنان :

 مدير شعبة التجهيزات . -1
  أمين مخزن. -2
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 -الرؤية :

شعبة الخدمات هي إحدى الشعب التي توفر خدماتها لجميع الفروع العلمية والوحدات اإلدارية لذا نطمح أن تكون  
 هذه الشعبة من الشعب المتميزة في مجال عملها .

 
  -الرسالة :

هي شعبة خدمية تقوم بإنجاز كافة متطلبات الفروع والوحدات اإلدارية في الكلية وسد إحتياجاتهم شعبة الخدمات 
وتوفير كافة التسهيالت لهم سعيا  للحصول على الرضا الوظيفي من خالل تقديم خدمات متميزة وسريعة قدر تعلق 

له والتي هـــي ) الكهرباء , الصيانة ,  األمر بمنتسبي الشعبة وكل حسب إختصاصه فـــــــي الوحــــــدة العائدة
 النقل , البدالة , الزراعية , التنظيف ( , والمحافظة أيضا  على البنية التحتية للكلية وممتلكاتها .

 
  -األهداف :

 تأمين متطلبات الكلية ضمن معايير عالية الجودة . -1
 ضمان تحقيق معايير السالمة العامة لمرافق ومباني الكلية . -2
 اإلسهام في إظهار الصورة الجمالية للكلية .  -3
تكثيف عملية التحري والبحث عن األفضل مع مراعاة السعر والجودة في تنفيذ أعمال الصيانة والترميم وإنشاء  -4

 بنايات جديدة .
في إنجاز  تحقيق مبدأ المرونة في التعامل والشفافية والسعي لرضى األطراف المتعددة من خالل مبدأ التوافق -5

 األعمال المناطة للوحدات التابعة للشعبة .
إعداد الدراسات والتصاميم لمختلف األعمال الهندسية المناطة إلى الشعبة مع تقديم المقترحات والتوصيات من  -1

 قبل اللجان الفنية إلى عمادة الكلية .
 
 
 

 -الهيكل التنظيمي للشعبة :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

معاون العميد للشؤون 

 اإلدارية

 مدير الشعبة

 لتنظيفوحدة ا لزراعةوحدة ا لبدالةوحدة ا وحدة النقل لصيانةوحدة ا وحدة الكهرباء
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 المالك االداري للشعبة 
 

 طبيعة العمل العنوان الوظيفي  الشهادة اإلسم ت

 شعبة الخدماتمدير  م. مهندس بكالوريوس هندسة كهربائية فراس صباح محمد 1

 مسؤول وحدة الكهرباء م. مالحظ فني  إعدادية صناعة عمر مهدي صالح 2

 مسؤولة وحدة الصيانة رئيس مالحظين فنيين دبلوم فني سعاد عبد الجبار سعيد 3

 وحدة الصيانة م. مهندس بكالوريوس هندسة كهربائية نصر صفاء علي 4

 وحدة الصيانة / تأسيسات مائية مالحظ فنيم.  إعدادية صناعة عادل عبد الكريم حسن 5

 وحدة الصيانة / نجار مشرف فني أول  إبتدائية  طه كاظم فرطوس 1

 مسؤول وحدة النقل مشرف فني ثاني بدون مؤهل عبد الستار جبار غاوي  9

 وحدة النقل  سائق إبتدائية عباس فاضل سلمان  9

 النقلوحدة  سائق أقدم إبتدائية رياض كركوش أحمد 7

 وحدة النقل سائق  إبتدائية  سيف جمعة سلمان 10

 وحدة النقل سائق بدون مؤهل  حيدر محمد باقر 11

 وحدة النقل  مالحظ فني  إعدادية صناعة صباح جمعة سلمان  12

 وحدة النقل حرفي أول متوسطة رضا حامد حسين 13

 وحدة النقل سائق إبتدائية سليم عبد علي لفتة 14

 وحدة النقل حرفي أول إبتدائية سامي جواد كاظم  15

 وحدة النقل / سائق السيد العميد حرفي أول إبتدائية سعد عبد هللا خضير 11

 مسؤولة وحدة البدالة رئيس حرفيين أقدم إبتدائية أزهار عبد األمير مهدي 19

 مسؤولة وحدة الزراعة رئيس مهندسين أقدم بكالوريوس علوم زراعية سندس عاصم عبد القادر 19

 وحدة الزراعة / فالح م. رئيس حرفيين إبتدائية ذاكر جعفر جاسم 17

 مسؤول وحدة التنظيف رئيس حرفيين  متوسطة عالء سالم حنين 20

 وحدة التنظيف حرفي أقدم متوسطة بسمة هادي عبد عكيب 21

 وحدة التنظيف / عامل خدمة حرفي أول متوسطة سامي داود سلمان 22

 وحدة التنظيف / عاملة خدمة حرفي أقدم تقرأ وتكتب قسمة علي عباس 23

 وحدة التنظيف / عاملة خدمة م. رئيس حرفيين تقرأ وتكتب ترفة جياد ظاهر 24

 وحدة التنظيف / عامل خدمة حرفي أول يقرأ ويكتب حيدر علي جمعة  25

 / عاملة خدمةوحدة التنظيف  حرفي أول بدون مؤهل  فوزية عطية عبد هللا 21

 مراقبة قاعات مشرف فني أول متوسطة فائزة رشيد توفيق 29

 مراقب قاعات م. رئيس حرفيين إبتدائية رياض قاسم شمخي 29

 مراقبة قاعات رئيس حرفيين متوسطة  إخالص محسن شويخ 27

 حماية السيد العميد حرفي إبتدائية  حيدر عبد هللا شمران 30

 حماية السيد العميد حرفي أول متوسطة  ضياء محمد جياد 31

 حماية السيد العميد حرفي إبتدائية  دانيال ناجي محمد 32

 
 -نشاطات ومهام شعبة الخدمات :

شعبة الخدمات واحدة من الشعب المهمة ألي مفصل من مفاصل أي مؤسسة حكومية إذ إن لها الدور الرئيسي في 
  -إبراز المؤسسة بمظهر الئق من خالل العمل المتفاني لهذه الشعبة , وتتلخص نشاطات الشعبة بمتابعة ما يلي :

 
وصيانة  لمباني والحدائقالمرتبطة بالزمن كدوريات الصيانة ل شعبةالعمل  امإعداد الخطة الزمنية في مه (8

 لشعبة .المختلفة التي تقع مسؤوليتها على عاتق ا اآلليات
من أجهزة التدفئة والتبريد بكافة أنواعها وصيانة التأسيسات الكهربائية صيانة أعطال األجهزة الكهربائية  (2

ومتابعة صيانة المولدات , وتطوير الشبكة الكهربائية بما يتناسب وأحمال الكلية دون أن يؤثر على أداء 
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ة بدالالمولدات , صيانة المباني , وتأمين خطوط نقل للموظفين والطلبة وصيانة جميع العجالت , صيانة 
صيانة الحدائق بجميع أشكالها وتوفير مياه  الهاتف األرضي وتوسيع الشبكة وإنشاء خطوط جديدة ,

السقي وكذلك نظافة المباني بجميع أركانها وغرفها والقاعات الدراسية ضمن اإلمكانيات المتوفرة حيث 
ر دأبت دول العالم يقوم مدير الشعبة باإلشراف ميدانيا  على أعمال التنظيف لكون النظافة هي معيا

 المتحضر على إنجازه لما يعبر عن المستوى الثقافي والحضاري الذي قد بلغته الشعوب المتقدمة .
 تلبية إحتياجات الفروع والوحدات اإلدارية لمواد التنظيف . (0
الدفاع المدني بخصوص الخفارات وتوفير االحتياجات الخاصة بالخفر او احتياجات  وحدةالتنسيق مع  (4

 . ع المدنيالدفا
تعمل الشعبة على تقديم المقترحات والبدائل التي تتناسب مع ما يقوم به من خدمة فروع الكلية في إطار  (3

 تقديم األفضل فنيا  وتقنيا  .
تقوم الشعبة بكافة وحداتها بتهيئة وتنظيم مكان المؤتمرات والندوات العلمية وجميع اإلحتفاالت  (3

 والنشاطات الفنية والرياضية .
 -مــــــديــــر شعبــــــة الخـــــدمـــــات :

حيث يعنى مدير شعبة الخدمات بكافة االمور اإلدارية للشعبة وكافة االمور الخدمية في الكلية فهو مسؤول عن 

متابعة البريد الداخلي والخارجي قدر تعلق الموضوع بشعبة الخدمات وتحويل الطلبات إلى الوحدات التابعة للشعبة 

ء ما يلزم واإلجابة على بريد الشركات التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن ووزارة التجارة كونها شركات إلجرا

خدمية منتجة ومصنعة , وكذلك هو المسؤول عن تنسيق وربط خطوط العمل المطلوبة من قبل الفروع العلمية 

دة الصيانة , وكذلك مسؤوليته في متابعة والشعب اإلدارية , ويقوم بإعداد الكشوفات والمخططات بالتعاون مع وح

حركة الدوام للموظفين من خالل متابعة حضورهم وإنصرافهم وفق نظام البصمة األلكترونية ) حسب اإلجراء 

المتبع في الكلية ( وإعطاء موقف البصمة بشكل نصف شهري , كما يقوم مدير الشعبة بمتابعة موظفي الحرس 

 مة أساتذة وموظفي الكلية أثناء الدوام الرسمي .األمني الصباحي حرصا  على سال

  -الوحدات السؤول عنها مدير شعبة الخدمات :

 -: وحدة الكهرباء -1

تقدم هذه الوحدة خدمات الصيانة الكهربائية من إصالح األعطال الكهربائية من إنارة وكافة التأسيسات الكهربائية  

المولدات وتعبئة الكاز العاملة في الكلية باإلضافة إلى توسيع الشبكة وصيانة أجهزة التبريد ومتابعة تشغيل وصيانة 

 الكهربائية حسب توسع أقسام ومختبرات الكلية .

 -: وحدة الصيانة -2

إن وحدة الصيانة تعتبر من الوحدات الخدمية الفنية المهمة في الكلية والتي تعنى بكل األعمال الخدمية من ترميم  

دامة القاعات الدراسية وكل ما يتعلق بالجانب الخدمي من أعمال التأسيسات الصحية وتأهيل وإضافة بناء وإ

 وأعمال النجارة والحدادة.

  -وحدة النقل : -3

تضم هذه الوحدة السيارات التابعة للكلية وموظفيها ممن يحملون عنوان سائق , حيث يقوم السائقين بنقل الخطوط 

كانت خطوط تابعة للموظفين أو خطوط طلبة , كما يقوم بعض السواق بنقل  من الكلية إلى المناطق المحددة سواء  

المسؤولين في الكلية كالسيد العميد المحترم والسادة معاوني السيد العميد المحترمين , وكذلك اإلشراف على 

 السيارات وإدامتها وتجهيزها في حالة الحاجة إليها .
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 -وحدة البدالة : -4

البدالة الداخلية من الوحدات المهمة حيث تعنى بمتابعة خطوط الهاتف األرضي للبدالة الداخلية وتعتبر تعتبر وحدة 

 هي حلقة وصل بين أقسام الكلية .

  -الوحدة الزراعية : -5

تقوم هذه الوحدة بزراعة وتسميد الحدائق ورعاية وسقي المزروعات من أشجار وزهور وتقوم بمكافحة جميع 

ية ومكافحة القوارض واألرضة وتقوم أيضا بمتابعة عمل شالالت ونافورات الماء والتي تعطي منظرا  اآلفات الزراع

 جماليا  لمدخل الكلية .

  -وحدة التنظيف : -1

تقوم هذه الوحدة بتنظيف البنايات والفروع والشعب التابعة لها والساحات  وتنظيف الحمامات الصحية وتعقيمها 

 ئق ومتابعة رفع النفايات وكذلك نقل األثاث الوارد والصادر إلى الكلية .بشكل يومي وتنظيف الحدا

  -: 2014إنجازات الشعبة لعام 

 قاعات وحمامين . 7إنشاء مختبر المهارات السريرية المتكون من  -1

 مسطبة جلوس . 20م وتحتوي على 1× م 50إنشاء مسقفات لجلوس الطلبة بمساحة  -2

 كلية .% من بنايات ال70طالء  -3

 باية . 195تبديل ساللم بناية العلوم األساسية بمادة الكرانيت والمتكونة من  -4

 إعادة صيانة ممر عمادة الكلية . -5

 إعادة صيانة الورش الفنية ) النجارة , الفالحون , مخزن الكهرباء والتأسيسات الصحية ( . -1

 إعادة صيانة كاملة لمخزن الكلية الرئيسي . -9

  وحدة التعليم الطبي . إنشاء -9
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 -نشأة الشعبة :
تعررررد الشررررعبة القانونيررررة فرررري كليررررة الطررررب مررررن الشررررعب الرئيسررررية حيررررث تررررم اسررررتحداثها منررررذ تأسرررريس الكليررررة . 
والقائمرررة علرررى عررردد مرررن المررروظفين والرررذين يحملرررون شرررهادات مرررن كليرررات القرررانون فررري جامعرررات العرررراق ولهرررا 

مرررع الهيكليرررة العامرررة واجبرررات ومسرررؤليات تقرررع عليهرررا , اذ انهرررا تبرررث فررري قضرررايا قانونيرررة متعلقرررة بأرتبررراط الكليرررة 
بالجامعرررات والررروزارة , كمرررا انهرررا ترعرررى حقررروق الكليرررة فررري المحررراكم االداريرررة والمدنيرررة , فضرررال عرررن أنهرررا تقررروم 
بوظيفررررة التحقيررررق علررررى مسررررتوى الكليررررة مررررن حيررررث عالقررررة الموظررررف بالعمررررادة , وقضررررايا طالبيررررة ومقررررابالت 

   ها في لجان الكلية كافة .                                                                                                     الطالب الجدد في الموسم الدراسي والفصل في الدعاوي وتمثيل
  الرؤيا  

الثقافرررة القانونيرررة مرررن خرررالل التفاعرررل  لقرررانوني واالرتقررراء بمسرررتوىالسرررعي للتميرررز واالبرررداع فررري مجرررال العمرررل ا
 المستمر للكلية . 

 الة الرس
رسررالة الوحرردة القانونيررة تتركررز فرري أنجرراز األهررداف المرسررومة للوحرردة الترري تكمررن فرري انجرراز متطلبررات الكليررة 
والمتعلقرررة بأعضررراء الهيئرررة التدريسرررية وفئرررة المررروظفين والطرررالب وإشررراعة القرررانون ورعايتررره مرررن اجرررل نشرررر 

يرررة خرررارج الكليرررة لضرررمان حقررروق الثقافرررة القانونيرررة علرررى المسرررتوى الكليرررة فضرررال عرررن ذلرررك مراعررراة حقررروق الكل
وفعاليرررات المنتسررربين فررري الكليرررة مرررن خرررالل اقامرررة دعررراوي فررري المحررراكم مرررن اجرررل الررردور الررردفاعي عرررن حقررروق 

 الكلية .  
 القيـــــم  

قرريم ومبررادى الشررعبة الترري تحكررم وتوجرره سررلوك واعمررال الشررعبة وعالقتهررا مررع االخرررين مررن مرروظفين واسرراتذة 
 وطلبة ومراجعين .

 اداء الشعبة بصورة دائمة .تطوير  -8
 العمل بروح الفريق الواحد  -2
                                  الشفافية والنزاهة والصدق والمصداقية في التعامل  -0

 المالك الوظيفي
 عمل مسؤول وموظفي الشعبة القانونية خصوصا         
 طبيعة العمل  -      
المشررراركة فررري اللجررران التحقيقيرررة واالداريرررة والمشررركلة بموجرررب االوامرررر الجامعيرررة والمشررراركة باللجررران  -

 التحقيقية ) االنضباطية( الخاص بطلبة الكلية . 
 يقوم باستالم البريد الوارد للشعبة القانونية  -
 المشاركة في لجنة استقبال الطلبة الجدد في الكلية .  -
ة بررررالواقع التابعررررة للكليررررة ) النررررادي الطالبرررري والتصرررروير الفوترررروغرافي متابعررررة تنفيررررذ العقررررود الخاصرررر -

 وكشك االستنساخ (. 
 االشراف والمتابعة على النادي الطالبي  -
 االجابة على الكتب الواردة الى الشعبة القانونية  -
 مراجعة المحاكم ومراكز الشرطة واقامة الدعاوي القضائية . -
لتررري تقررردمت مرررن قبرررل منتسررربي الكليرررة مرررن تدريسررريين وأطبررراء ابرررداء الررررأي القرررانوني فررري الطلبرررات ا -

 وموظفين .
 التصديق على التعهدات والكفاالت وبراءة الذمة .  -
 متابعة تنفيذ أعمال موظفي الشعبة القانونية .  -

 االهداف   
االهررررداف كثيرررررة ال نسررررتطيع اختصررررارها برررران علررررى الموظررررف اداء اعمررررال وظيفترررره بنفسرررره بأمانررررة وشررررعور 
بالمسرررؤولية والتقيرررد بمواعيررررد العمرررل وعرررردم التغيرررب عنرررره اال برررأذن وتخصرررريص جميرررع وقررررت الررردوام الرسررررمي 

اء واجباتررره فررري للعمرررل واحتررررام رؤسرررائه والترررزام األدب واللياقرررة فررري مخررراطبتهم وإطاعرررة أوامررررهم المتعلقرررة برررأد
حررردود مرررا تقتضررري بررره القررروانين واألنظمرررة والتعليمرررات وبالمقابرررل تكرررون معاملرررة المرؤوسرررين بالحسرررنى وبمرررا 
يحفرررظ كررررامتهم والمحافظرررة علرررى امررروال الدولرررة التررري فررري حوزتررره وكتمررران المعلومرررات والوثرررائق التررري يطلرررع 

او خررررارج أوقررررات الرررردوام الرسررررمي عليهررررا وظيفترررره والمحافظررررة علررررى كرامررررة الوظيفررررة العامررررة أثنرررراء أدائهررررا 
واالمتنرراع عرررن اسرررتغالل الوظيفرررة لتحقيرررق منفعرررة شخصرررية وإعررادة مرررا يكرررون تحرررت تصررررفه مرررن ادوات وغيرهرررا 

 الى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي إال إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك . 
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لجمرررع برررين وظيفترررين او مزاولرررة االعمرررال امرررا االعمرررال التررري يجرررب علرررى الموظرررف االمتنررراع عنهرررا عمومرررا فهررري ا
التجاريرررة وتأسررريس الشرررركات والعضررروية فررري مجرررالس اداراتهرررا مرررا عررردا شرررراء اسرررهم شرررركات وادارة االعمرررال 
التررري تخرررص اموالرررة الخاصرررة التررري الرررت اليررره ارثرررا او ادارة امررروال زوجتررره او اقاربررره واالمتنررراع عرررن االشرررتراك 

المررررواد واآلالت ووسررررائل النقررررل وغيرهررررا العائرررردة الررررى دوائررررر  فرررري المناقصررررات والمزايرررردات . عرررردم اسررررتخدام
الدولررررة ألغررررراض خاصررررة . واالفتررررراض او قبررررول مكافررررأة او هديررررة او منفعررررة مررررن المررررراجعين الررررى دائرترررره 
واالحتفررراظ لنفسررره بأصرررل ايرررة ورقرررة او وثيقرررة رسرررمية للتصررررف بهرررا دون االغرررراض الرسرررمية واالفضررراء بررراي 

 مال دائرته اال  اذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص . تصريح لوسائل االعالم عن اع
 المالك الوظيفي للشعبة 
 (8مسؤول الشعبة عدد )

 ( 8الموظفين االداريين عدد)
 السيرة الذاتية للعاملين في الشعبة 

 يتكون الكادرالحالي للشعبة 
 رئيس الشعبة  -8

حاصررررل علررررى شررررهادة البكررررالوريوس بالقررررانون ولرررره خبرررررة فرررري مجررررال العمررررل وقررررادر علررررى توزيررررع المهررررام 
والمسرررؤوليات برررين المررروظفين فررري الشرررعبة وبمرررا يسررراعد علرررى تطويرهرررا وتحسرررينها وقرررادر علرررى متابعرررة 
القضرررايا واللجررران التحقيقيرررة خرررارج وداخرررل الكليرررة بأمررران ونزاهرررة وحسرررب االصرررول القانونيرررة الخبررررة   : 

 خبرة في مجال المحاماة  2383 – 8884
 خبرة في مجال العمل القانوني في دوائر الدولة  2380 – 2383             

 طبيعة العمل  
المشررراركة فررري اللجررران التحقيقيرررة واالداريرررة والمشررركلة بموجرررب االوامرررر الجامعيرررة والمشررراركة باللجررران  -

 التحقيقية ) االنضباطية( الخاص بطلبة الكلية . 
 وم باستالم البريد الوارد للشعبة القانونية يق -
 المشاركة في لجنة استقبال الطلبة الجدد في الكلية .  -
متابعررررة تنفيررررذ العقررررود الخاصررررة بررررالواقع التابعررررة للكليررررة ) النررررادي الطالبرررري والتصرررروير الفوترررروغرافي  -

 وكشك االستنساخ (. 
 االشراف والمتابعة على النادي الطالبي  -
 الواردة الى الشعبة القانونية  االجابة على الكتب -
 مراجعة المحاكم ومراكز الشرطة واقامة الدعاوي القضائية . -
ابرررداء الررررأي القرررانوني فررري الطلبرررات التررري تقررردمت مرررن قبرررل منتسررربي الكليرررة مرررن تدريسررريين وأطبررراء  -

 وموظفين .
 التصديق على التعهدات والكفاالت وبراءة الذمة .  -
 ة القانونية . متابعة تنفيذ أعمال موظفي الشعب -
 (   8لموظف االداري عدد ) -
 الشهادة : بكالوريوس ادارة واقتصاد / رئيس ابحاث اقدم -
 مستمرة في العمل  2384 -8813الخبرة :  -
 طبيعة العمل في شعبة القانونية فترة قليلة -
 طباعة الكتب الرسمية  -
 استالم البريد الوارد للشعبة القانونية واستالمه  -
 تسليم واستالم البريد الصادر من الشعبة الى مكتب السيد العميد ومكتب المعاون وبقية الفروع  -
 تنظيم البريد والكتب الرسمية في الشعبة القانونية  -
 استنساخ الكتب الرسمية بالشعبة القانونية .  -
 تنظيم شؤون الشعبة من كافة المستلزمات  -
 ترتيب سجالت الشعبة  -
 ل الطلبة الجددالمشاركة في استقبا -
 المشاركة في الدورات التي تعملها الكلية -

  انشطة الشعبة القانونية .
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متابعررررة فقرررررات عقررررد متعهررررد النررررادي الطالبرررري ومتعهررررد موقررررع التصرررروير الفرررروتغرافي ومتعهررررد موقررررع  -8
االستنسررراخ . وإعرررالم الجامعرررة  بانتهررراء العقرررد قبرررل ثالثرررة أشرررهر ليتسرررنى لرئاسرررة الجامعرررة اإلعرررالن 

 نهم وإجراء المزايدة العلنية عليهم . ع
 االستعداد للتوقيع والمصادقة التعهدات الخاصة بطلبة الدراسات العليا المقبولين في الكلية  -2
المشررراركة فررري الجررررد السرررنوي الخاصرررة بالكليرررة فررري نهايرررة كرررل عرررام ويكرررون الموظرررف القرررانوني عضرررو  -0

 فيها . 
 
 القوانين التي تسري على / الكلية  

وتعديالتررررره والرررررذي يبرررررين  8811( لسرررررنة 43قرررررانون وزارة التعلررررريم العرررررالي والبحرررررث العلمررررري رقرررررم )  –أوال 
صررررالحيات واختصاصررررات مجلررررس الكليررررة والعميررررد ومعرررراوني العميررررد .اضررررافة الررررى الشررررروط الواجررررب توفرهررررا 

 فيمن يمنح  لقب علمي سواء أستاذ أو استاذ مساعد او مدرس او مدرس مساعد . 
وتعديالتررره والرررذي يرررنظم خدمرررة المررروظفين مرررن تعيرررين  8833( لسرررنة 24ون الخدمرررة المررردني  رقرررم )قررران –ثانيرررا 

وترفيرررررع وحسررررراب الخدمرررررة وتنظررررريم الررررردرجات والرواترررررب واحكرررررام االسرررررتقالة والنقرررررل واالعرررررادة واإلجرررررازات 
 والمخصصات واحكام السلف وغيرها . 

لتعرررديل االول لقرررانون التقاعرررد الموحرررد رقرررم قرررانون ا 2339( لسرررنة 38قرررانون التقاعرررد الموحرررد رقرررم ) –ثالثرررا 
والخرررراص بإحالررررة الموظررررف علررررى التقاعررررد عنررررد اكمالرررره السررررن القررررانوني وتحديررررد الراتررررب  2333( لسررررنة 29)

 التقاعدي . 
 وتعديالته .  2331( لسنة 20قانون الخدمة الجامعية رقم ) -رابعا

األلقررراب العلميررة والخررراص بإحرررالتهم علرررى يسررري هرررذا القرررانون علررى منتسررربي كليتنرررا مرررن التدريسرريين مرررن حملرررة 
 التقاعد وينظم رواتبهم ومخصصاتهم  ومحاضراتهم وبحوثهم وتمديد خدماتهم واإلجازات . 

ويهرررردف هررررذا القررررانون الررررى تعررررديل  2331( لسررررنة 22خامسررررا : قررررانون رواتررررب مرررروظفي القطرررراع العررررام رقررررم )
مررررع األخرررذ بنظرررر االعتبرررار المررررؤهالت رواترررب المشرررمولين بأحكامررره بمرررا يررررؤمن لهرررم مسرررتوى معيشررري أفضرررل 

 العلمية والمنصب الوظيفي والموقع الجغرافي والخطورة وسنوات الخدمة والحالة االجتماعية . 
 وتعديالته .  2333( لسنة 24سادسا : قانون المفصولين السياسيين رقم )

م حقررروق والتزامرررات وتعديالتررره والرررذي يرررنظ 8888( لسرررنة 84سرررابعا : قرررانون أنضرررباط مررروظفي الدولرررة رقرررم )
 الموظف وكذلك العقوبات التي تفرض عليه في حالة مخالفته لتلك االلتزامات . 

 ومن هذه العقوبات.  
 تنزيل الدرجة  -3أنقاص الراتب    -3التوبيخ    -4قطع الراتب    -0اإلنذار   -2لفت نظر   -8
 العزل  .  -1الفصل   -9

  2339( لسنة 833)ثامنا : ) تعليمات انضباط الطلبة رقم 
( 830و ) 2332( لسررررنة 848وتعررررديالتها برررررقم ) 2333( لسررررنة 804تاسررررعا : التعليمررررات االمتحانيررررة رقررررم )

 .  2334( لسنة 839و) 2330لسنة 
  8813( لسنة 02عاشرا : قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )

 المعدل .  8833( لسنة 23احدا عشر : قانون المالك رقم )
 .  8899( لسنة 33: قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ) اثنا عشر 

ثالثرررة عشرررر : وغيرهرررا مرررن القررروانين والقررررارات واالنظمرررة والتعليمرررات التررري ال يمكرررن حصررررها وانمرررا اوردنرررا 
 هذه القوانين على سبيل المثال ال للحصر.     
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شعبة  االعالم والعالقات 

 العامة
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 : والعالقات العامة اإلعالم شعبة نشأة

 وأخذت على عاتقها عمل الوحدة . 2009في عام  شعبة االعالم والعالقات العامة تأسست
 الرؤية :
تعنرررى باألنشرررطة والفعاليرررات اإلعالميرررة التررري تخررردم الكليرررة بطلبتهرررا وأسررراتذتها ومنتسررربيها بمرررا يعكرررس  الشرررعبة

 الصورة الناصعة الناطقة عن واقع الكلية وحركة اإلبداع والتطور فيها.
 الرسالة :

البحررررث عررررن مكررررامن القرررروة والتفرررروق وتعميمهررررا باسررررتثمار وسررررائل اإلعررررالم بمختلررررف اختصاصرررراتها 
يرررة ترسررريخ تقاليرررد جامعيرررة وبحثيرررة وأكاديميرررة وقيميرررة ملبيرررة لحاجرررات المجتمرررع ورسرررم وأنواعهرررا بغ

 صورة المستقبل المشرق له.
 القيم :

نشرررر الررروعي الثقرررافي والعلمررري برررين األوسررراط األكاديميرررة والطلبرررة فضرررال عرررن كونهرررا الواجهرررة الحقيقيرررة 
للكليرررة والمررررآة العاكسرررة لهرررا وكرررذلك الوسررريط الفعرررال بينهرررا وبرررين القنررروات اإلعالميرررة وإعرررالم الجامعرررة 

ر المهرررم اإلعرررالم تعرررد مؤسسرررة متكاملرررة للعالقرررات العامرررة ، والعنصررر شرررعبةوالررروزارة إضرررافة إلرررى أن 
واألقرروى وكرران ومررازال مررن أهررم حلقاتهررا وسرراهم فرري تطويرهررا أي مؤسسررة تنشررد النجرراح فرري عملهررا 
وتوسررريعا مرررن خرررالل نشرررر كرررل مرررن شرررأنه إضرررافة مرافرررق جديررردة وتنشررريط حمرررالت البنررراء واالعمرررار فررري 

 مشاريعها من خالل تسليط األضواء عليها ومتابعتها.
 األهداف:

المسررررتقل المتطررررور والمبرررردع والنمررررروذجي فرررري األوسرررراط العلميرررررة ترسرررريخ تقاليررررد العمررررل اإلعالمررررري  .1
 والجماهيرية.

 تطوير األساليب الخاصة باإلعالم واألدوات وتنويع المصادر والوسائل. .2
تتوافررررق معهررررا فرررري األداء  محاكرررراة التطررررور فرررري وسررررائل اإلعررررالم وفررررق اإلمكانيررررات المتاحررررة بحيررررث .3

 والجودة 
قنعررررة لتسرررليط الضرررروء علررررى الحرررراالت اإلبداعيررررة وجعلهررررا اعتمررراد مررررواد خبريررررة وصررررياغات تعبيريررررة م .4

 النموذج الذي يحتذي به من قبل اآلخرين.
توضررررريح سرررررتراتيجية وأهرررررداف الكليرررررة وتعريرررررف الجمهرررررور بروادهرررررا وعكرررررس الصرررررورة المشررررررقة  .5

 ألقسامها .
تشرررجيع األسررراتذة والبررراحثين والطلبرررة والمنتسررربين علرررى الكتابرررة والنشرررر فررري مجلرررة الكليرررة والموقرررع  .1

 اللكتروني .ا
 ترويج األفكار والمشاريع اإلعالمية التي تصب في خدمة الكلية ومنتسبيهاوالمجتمع . .9
مرررد جسرررور التعررراون برررين الكليرررة والمؤسسرررات التعليميرررة واإلعالميرررة بغيرررة تحقيرررق االسرررتفادة المتبادلرررة  .9

. 
 

 والعالقات العامة :اإلعالم  شعبة مالك
 -:في الوقت الحاضر من  الشعبةيتكون مالك 

)السررريد شرررريف هاشرررم عبرررد الحسرررن ( رئررريس مالحظرررين / بكرررالوريوس إعرررالم / عضرررو   الشرررعبة مررردير -1
 سنة .  13في لجنة الموقع االلكتروني /رئيس تحرير مجلة آفاق طب المستنصرية / له خدمة 

 / بكالوريوس إدارة واقتصادم.مدير    موظفة )السيدة ابتهال وائل حميد ( -2
 -يلي:يتلخص بما  الشعبةوعمل كادر 

 –حلقرررات دراسرررية  –نررردوات –يقررروم بمتابعرررة كافرررة النشررراطات التررري تقرررام فررري الكليرررة مرررن )مرررؤتمرات  -
 اجتماعات (–ورش عمل –دورات 

 في المجلس . حضور كافة اجتماعات مجلس الكلية كونه عضوا   -
 تصوير وتحرير كافة أخبار الكلية ونشرها في الموقع االلكتروني أوال بأول . -
 طب المستنصرية . تحرير مجلة آفاق -

 المهام واألعمال 

 تغطية أنشطة الكلية وفروعها العلمية إعالميا وصحفيا وتلفزيونيا . -

تغطيرررة نشررراط السرررادة عميرررد ومعررراوني الكليرررة العلمررري واإلداري وتنظررريم اللقررراءات الصرررحفية وعقرررد  -

 المؤتمرات .
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 متابعة ماينشر في الصحف والمواقع االلكترونية والفيسبوك فيما يتعلق في الكلية  -

  تنظيم عمليات انسيابية الصحف إلى الكلية عن طريق االشتراك أو الشراء . -

تسرررررهيل وتنظررررريم عمرررررل المنررررردوبين والصرررررحفيين واإلعالميرررررين والقنررررروات الفضرررررائية فررررري عقرررررد  -

 ونيه ورؤساء الفروع واألساتذة وغيرهم .اللقاءات المختلفة مع السادة عميد ومعا

 تنظيم االحتفاالت في المناسبات المختلفة وتغطيتها إعالميا . -

 صناعة األخبار والتقارير والتحقيقات الصحفية . -

 إصدار مجلة آفاق طب المستنصرية بشكل فصلي . -

 إصدار المنشورات والبوسترات في المناسبات . -

 مات واألخبار .تحديث الموقع االلكتروني بالمعلو -

 المشاركة في إعداد وإصدار دليل الكلية . -
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شعبة المكتبة ومجانية 
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 -نشأة المكتبة :

منرررذ تأسررريس الكليرررة وهرررذه الشرررعبة مرتبطرررة مرررن حيرررث الهيكرررل التنظيمررري  8893تأسسرررت هرررذه الشرررعبة فررري عرررام 

م مربرررع وبنائهرررا جررراهز مجهرررزه  333العلميرررة حيرررث تبلرررغ مسررراحتها بمكترررب  السررريد معررراون العميرررد للشرررؤون 

باألثررررراث المكتبررررري والمكتبرررررات العارضرررررة للكترررررب والمجرررررالت والررررردواليب الحديديرررررة وكرررررذلك الحواسررررريب وخرررررط 

 انترنيت لأساتذة .

 -الرؤيا  : 

المسررررتفيدين تعمرررل المكتبررررة علرررى نشررررر الثقافرررة فرررري مجتمرررع الكليررررة الجامعيرررة وتقرررردم خررردماتها بجررررودة لجميرررع 

 وتعمل كل ما بوسعها الى الرقي بتفكير ووحي روادها .

 -الرسالة :

 توفير جميع أوعية االنتاج الفكري وتنظيمها. -

 المساهمة في نشر الثقافة الهادفة في مجتمع الكلية. -

 توفير مصادر المعلومات التي تلبي احتياجات المستفيدين. -

 والتعلم والبحث العلمي . توفير مصادر المعلومات لدعم عملية التعليم -

 تدريب المستفيدين على كيفية البحث عن المعلومات واسترجاعها -

 -الخدمات التي تقدمها الشعبة :

تقررردم شرررعبة المكتبرررة جميرررع انرررواع الخررردمات المعلوماتيرررة لروادهرررا مرررن أعضررراء هيئرررة تدريسرررية و بررراحثين 

 الدكتوراه وشهادة الماجستير.وطالب مرحلة البكالوريوس  وطالب الدراسات العليا من شهادة 

 -تتألف شعبة المكتبة من :

 .قسم التزويد واالستالم  -8

 .قسم الفهرسة   -2

 (.2( وأعارة رقم )8أعارة رقم ) -قسم االعارة وتنقسم الى : -0

 قسم الدوريات . -4

 قسم مكتبة االقراص الليزرية. -3

 قسم االسترجاع االلي . -3

 مجانية التعليم .  -9

 -قسم التزويد واالستالم : -8

يقررروم هرررذا القسرررم علرررى اسرررتالم وتزويرررد مصرررادر المعلومرررات الرررواردة الرررى المكتبرررة  وتبويرررب الكترررب وختمهرررا 

 بختم خاص بالمكتبة وترقيمها .

 -قسم الفهرسة : -2

يقررروم هرررذا القسرررم بأعمرررال الفهرسرررة والتصرررنيف لمجررراميع المكتبرررة واعرررداد الفهررررس الخررراص بالوحررردة علمرررا 

  النظام الطبي العالمي .ان النظام المستخدم في التصنيف 

وهررررو مررررن االقسررررام المهمررررة فرررري المكتبررررة الترررري تقرررردم خرررردماتها الررررى فئررررات المسررررتفيدين  -قسررررم االعررررارة:

المختلفرررة مرررن أسررراتذة وطلبرررة الدراسرررات وبررراحثين مرررن خرررالل اعرررارة الكترررب التررري يحتاجونهرررا سرررواء كانرررت 

ة او هويرررة المكتبرررة او هويرررة االسرررتاذ او اعرررارة داخليرررة ام خارجيرررة بعرررد حصرررول الطالرررب علرررى هويرررة الكليررر
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كتررراب تأييرررد لطرررالب الدراسرررات العليرررا. يسرررتخدمها السرررتعارة الكترررب وفرررق ضررروابط واجرررراءات محررردده ولمررردة 

( للطرررالب فقرررط 8زمنيرررة معينررره وقسرررم االعرررارة فررري شرررعبة المكتبرررة لكليرررة الطرررب ينقسرررم الرررى أعرررارة رقرررم )

 -ا فقط وتكون عملية االعارة على نوعين:(لأساتذة وطلبة الدراسات العلي2واعارة رقم )

  -االعارة الداخلية : - أ

تررتم مررن خررالل سررحب بطاقررة الكترراب الموجرروده فرري جيررب الكترراب داخررل الغررالف وترفررق معهررا هويررة الكليررة 

 او هوية المكتبة الخاصة بالمستفيد وتكون االستعارة لنفس اليوم.

 -:االعارة الخارجية - ب

علرررى بطاقرررة الخاصرررة داخرررل الكتررراب مرررع هويرررة المسرررتفيد وتحديرررد مررردة  ترررتم بكتابرررة اسرررم وتوقيرررع المسرررتعير

 االستعارة لمدة ثالثة ايام وتمدد الى اسبوع ومن ثم تفرض الغرامات في حالة التأخير.

 -يقدم هذا القسم الوظائف االتية : -نشاطات القسم :

 اجراءات براءة الذمة للمستفيدين. -8

 اء مستعيريها.سحب البطاقات الخاصة بأرقام الكتب وأسم -2

 ارسال إشعارات للكتب المتأخرة والمساهمة في تقدير الغرامات. -0

 أعادة ترتيب الرفوف مع الجرد بشكل مستمر . -4

 -قسم الدوريات:

هررررذا القسررررم يقرررروم بتسررررجيل الدوريررررة او المجلررررة وختمهررررا بخررررتم خرررراص بالقسررررم ووضررررعها علررررى الرفرررروف 

المجلرررة اعرررارة داخليرررة او نسرررخ الموضررروع المفتوحرررة مصرررنفه ضرررمن تصرررنيف الموضررروعات وتكرررون اعرررارة 

الرررذي يحتاجررره المسرررتفيد  داخرررل هرررذا القسرررم حيرررث يقررروم العررراملين فررري القسرررم بعمرررل الجررررد السرررنوي. وكرررذلك 

هرررذا القسرررم مجهرررز بحواسررريب مرتبطرررة بخرررط انترنيرررت لأسررراتذة , لقررراء مبرررالغ ترررودع فررري شرررعبة الحسرررابات 

 الخاصة بالكلية.

 -قسم مكتبة االقراص الليزرية :

( 304حيرررث يحتررروي علرررى اقرررراص ليزريرررة طبيرررة يبلرررغ عرررددها ) 8888هرررذا القسرررم ترررم اسرررتحداثه فررري عرررام 

قررررص مهرررداة مرررن قبرررل الجامعرررة المستنصررررية وكرررذلك يضرررم اقرررراص البحررروث التابعرررة للصرررحة العالميرررة منرررذ 

. وكرررذلك يحترررروي علررررى الرسرررائل واالطرررراريح الجامعيررررة الخاصرررة بالكليررررة مررررن  2333ولغايررررة  8810عرررام 

اطروحرررة علرررى شررركل اقرررراص . وهرررذا القسرررم يقررردم  813, حيرررث يبلرررغ عرررددها  2380ولغايرررة  2338 عرررام

خدماترره الررى المسررتفيد بمسرراعدته للوصررول الررى البحررث بطريقررة سررهلة وسررريعة امررا عررن طريررق نسررخ تلررك 

البحرروث علررى شرركل اقررراص او علررى شرركل ورق او تحميلرره علررى عصررا الررذاكره لقرراء مبررالغ تررودع بموجررب 

 ى شعبة الحسابات الخاصة بالكلية.وصوالت ال

 -قسم االسترجاع االلي:

 هذا القسم يقوم بحفظ وخزن واسترجاع  الكتب الموجودة في الشعبة .

  -قاعة المطالعة :

مرررن مخصصرررة للطرررالب واقامرررة النررردوات والمرررؤتمرات العلميرررة ومعررررض الكتررراب حيرررث تحتررروي علرررى اكثرررر 

 منضده للمطالعة. 82كرسي و 833
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 -مجانية التعليم :قسم 

هرررذا القسرررم يقررروم بتسرررليم  الكترررب المنهجيرررة لطرررالب  الدراسرررات االوليرررة  وبطبعرررات حديثرررة فررري بدايرررة العرررام 

الدراسرري واسررترجاعها فرري نهايترره بموجررب كررارت لكررل طالررب وعمررل نمرروذج لبررراءة ذمررة الطالررب بررالتوقيع 

راسررات العليررا بفترررره محرردده مررن قبرررل والخررتم الخرراص بالقسررم وكرررذلك اعررارة الكتررب المنهجيررة الرررى طلبررة الد

 نسخة لمختلف التخصصات . 1333القسم  حيث يحتوي على اكثرمن 

 -: المالك الوظيفي للشعبة

 (8المشرف العلمي واالداري : عضو هيئة تدريسيه العدد ) -8

 (8التزويد واالستالم : دبلوم مكتبات العدد ) -2

 (2الفهرسة والتصنيف دبلوم مكتبات العدد ) -0

 (2: بكلوريوس مكتبات العدد )8رقم االعارة  -4

 (2: بكلوريوس ادارة واقتصاد ودبلوم مخازن العدد )2االعارة رقم  -3

 (2الدوريات : بكلوريوس لغات وبكلوريوس ادارة العدد ) -3

 (8مكتبة االقراص الليزرية : دبلوم مكتبات العدد) -9

 (8قاعة المطالعة : اعدادية العدد ) -1

 (2ودبلوم ادارة العدد )مجانية التعليم : دبلوم مكتبات  -8

 ( 80مجموع العاملين في شعبة المكتبة  )

 -السيرة الذاتية للعاملين في الشعبة :

 يتكون الكادر الحالي في الشعبة من :

 سنة  23. وليد عارف توفيق دكتوراه في طب المجتمع /مدة الخدمة  د.مأ.رئيس الشعبة  -8

 التزويد واالستالم  -2

 الفهرسة والتصنيف-0

 سنة 03يحيى  / الشهاده دبلوم مكتبات /مدة الخدمة ماجده 

 ( سنوات83رقيه هاشم    / الشهادة دبلوم مكتبات /مدة خدمتها )

 8االعارة رقم  -

 سنة 29هناء حمزة / الشهادة بكلوريوس مكتبات /مدة الخدمة  -

 ميادة طالب / الشهادة بكلوريوس مكتبات/ مدة الخدمة سنتان  -

 2االعارة رقم 

 سنة  28مها علي / الشهادة دبلوم ادارة مخازن / مدة الخدمة  -

سوسررررن نجررررم / الشررررهادة بكلوريرررروس ادارة واقتصرررراد  منسرررربه الررررى وحرررردة التعلرررريم المسررررتمر الطبرررري /  -

 سنة22مدة الخدمة 

 االسترجاع االلي

 سنوات 83هناء خلف / الشهادة بكلوريوس ادارة / مدة الخدمة    -
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 الدوريات 

 سنوات 83االمير / الشهادة بكلوريوس لغات / مدة الخدمة زينب عبد  -

 مكتبة االقراص

 سنة 23افتخارعلي / الشهادة دبلوم مكتبات/ مدة الخدمة  -

 قاعة المطالعة

 مجانية التعليم  :

 سنوات 83شيماء قاسم / الشهادة دبلوم مكتبات / مدة الخدمة  -
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 نشأة الوحدة :
م ،وارتبطرررت مرررن حيرررث 8899عرررام  فررري كليرررة طرررب الجامعرررة المستنصررررية تاسسرررت وحررردة التربيرررة الرياضرررية 

الهيكررل التنظيمرري بمكترررب السرريد العميرررد فرري حرررين ارتبطررت فررري انشررطتها الرياضرررية بقسررم التربيرررة الرياضررية فررري 
أمرررا فرري الوقرررت الحاضررر فتعتبرررر النشررراطات  ، وكرران النشررراط الرياضررري فرري آنرررذاك درسررا  منهجيرررا  رئاسررة الجامعرررة 

 . الرياضية نشاطات الصفية
 الرؤيا :

ابرررراز الررردور الفاعرررل لكليرررة الطرررب وتحقيرررق افضرررل االنجرررازات واثبرررات ان طلرررب العلرررم والمحافظرررة علرررى الصرررحة 
 مرتبطان بالممارسة الرياضية .

 الرسالة :
 والجامعه عموما.نشر الثقافة الرياضية بين اوساط الكلية على وجه الخصوص  -8
 التاكيد على توفير بيئة مالئمة للممارسة الرياضية للطالب والطالبات. -2
 خلق نموذج متوازن للمشاركة وتوفير مستلزمات الممارسة ولكال الجنسين . -0
تحفيرررز الطلبرررة عمومرررا علرررى المشررراركة مرررن خرررالل تررروفير السررربل المالئمرررة وكسرررر الحرررواجز المعيقرررة  -4

 وتوفير الدوافع المثلى .
 لقيم :ا

نظرررم وقررريم الكليرررة ومبادئهرررا توجررره عمرررل وسرررلوك منتسررربي الكليرررة , حيرررث ان عمرررل الكليرررة ينصرررب فررري ترسررريخ 
 وفهم مايلي :

 الرياضة هي الطريق االمثل للمحافظة على الشباب والصحة . -8
 الرياضة شعار دائم. -2
 غرس روح الممارسة الرياضية . -0
 الصحة العالمية . ابراز فوائد الرياضة وحسب ماجاء في توجيهات منظمة -4
 الرياضة تعمل على رفع الضغط النفسي . -3
 الرياضة تعمل على تنظيم شكل الجسم  -3
 الرياضة تنمي قابلية القلب والجهاز التنفسي . -9
 تشجيع الممارسة الرياضية لدى مجتمع الكلية والعمل بروح الفريق . -1
 مبدا الفرص المتساوية في المشاركة لكال الجنسين . -8

 االهداف:
 على توفير لوازم التدريب من اجهزة ومعدات رياضية لخلق روح االبداع والمشاركة . العمل .8
 تطوير القابليات والقدرات البدنية والحركية للمشاركين في البطوالت الرياضية . .2
 التركيز على التطور البدني والحركي للممارسين . .0
 والجامعه. السعي لبناء روح الفريق الواحد في المشاركة على مستوى الكلية .4
 العمل على ابراز الدور الفاعل للطلبة المساركين واللذين يحققون انجازات . .3
 تشجيع المشاركات الفردية والجماعية في البطوالت الرياضية ولكال الجنسين. .3

 المالك الوظيفي للوحدة 
 (.8رئيس الوحدة عدد ) -8
 (.0تدرسيين عدد ) -2

 لسيرة الذاتية للعاملين في الوحدةا
 : الكادر الحالي للوحدة الرياضية منيتكون 

 الوحدة  ( مسؤولد. عماد داود سلومي ) -8

 الشهادة : دكتوراه في التربية الرياضية / االختبارات الفسلجية والقياس/ ساحة وميدان 

 أ.د عامر رشيد سبع -2

 دكتوراه تربية رياضية /تعلم حركي / كرة يد -

 انتصار علي شاكر  -0

 بكالوريوس تربية رياضي -

 هند رشيد مجيد  -4
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 بكالوريوس تربية رياضية -

 البنية التحتية لوحدة التربية الرياضية 

يسرررتطيع الطلبرررة ممارسرررة هوايررراتهم الرياضرررية و ذلرررك إمرررا فررري القاعرررة الرياضرررية المخصصرررة التررري تحتررروي علرررى 

أجهرررزة للياقرررة البدنيرررة و منرررازع خاصرررة للطرررالب أو فررري الملعرررب الخرررارجي الرررذي يسرررتخدم أللعررراب كررررة اليرررد و 

 السلة و الطائرة أو لعبة كرة القدم الخماسي. 

 ة النتائج التي حصلت عليها الكلي

و قرررد أحررررزت الفررررق الطالبيرررة مراكرررزا  متقدمرررة  فررري البطررروالت الرياضرررية التررري تقيمهرررا الجامعرررات العراقيرررة حيرررث 

حصرررلت علرررى المركرررز الثررراني فررري بطولرررة الجامعرررة لكررررة السرررلة و لعرررامين متتررراليين و المركرررز الثالرررث فررري الكررررة 

 الطائرة و المركز األول في بطولة الجامعة للشطرنج.

 طبيعة العمل :

 متابعة كل اعمال الوحدة مع الواجبات االخرى في الكلية والتي تتضمن :

اقامرررة النشررراطات الرياضرررية داخرررل الكليرررة للطرررالب والطالبرررات ولاللعررراب الممكرررن ممارسرررتها مثرررل )كررررة  -8

القررررردم المفتوحرررررة والخماسررررري ، والكررررررة الطرررررائرة ,وكررررررة السرررررلة ، والريشرررررة الطرررررائرة والشرررررطرنج ، 

 الى العاب اخرى. وتنس الطاولة ( اضافة

االشرررتراك فررري بطولرررة رئررريس الجامعررررة ولجميرررع االلعررراب التررري ينظمهررررا قسرررم التربيرررة الرياضرررية فرررري  -2

 الجامعة .

اشررررراك الالعبررررين الحاصررررلين علررررى مراكررررز متقدمررررة فرررري بطولررررة رئرررريس الجامعررررة فرررري االشررررتراك فرررري  -0

 بطولة الجامعات لتمثيل الجامعة المستنصرية .

قيتررررات الالزمررررة فرررري الكليررررة لممارسررررة االلعرررراب الرياضررررية فرررري القاعررررة االشررررراف ومتابعررررة تنظرررريم التو -4

 الرياضية للطالب والطالبات .

 اعداد تقارير عن كل بطولة تشترك فيها الكلية وتقديمها الى عمادة الكلية . -3

 االشتراك في اللجان التي تعدها الكلية . -3

االشررررتراك فرررري اغلررررب المررررؤتمرات العلميررررة داخررررل وخررررارج القطررررر وتقررررديم البحرررروث حيررررث بلررررغ عرررردد  -9

ثمررران بحررروث  وبحثرررين ترررم االشرررتراك فيهمرررا فررري  2380 -2382البحررروث المنشرررورة للسرررنة الدراسرررية 

 مؤتمرين دوليين . 

 انشطة الوحدة الرياضية المتخصصة

 والجامعة  االشتراك في كل البطوالت الممكن اقامتها في الكلية -

 تنظيم ومتابعة الممارسين لاللعاب في قاعتي اللياقة البدنية للطالب والطالبات  -

 سد كافة االحتياجات التي تحتاجها قاعات اللياقة من اجل ان تكون المشاركة فعالة ومثمرة . -

االهتمررررام بسرررراحة الخماسرررري والسررررلة والطررررائرة وصرررريانتها فرررري كررررل موسررررم دراسرررري لتهيئتهررررا للعررررب  -

 تالفي اصابات الالعبين .لغرض 

اعرررداد اعالنرررات مسررربقةعن كرررل لعبرررة لغررررض تسرررجيل الرررراغبين فررري المشررراركة فررري أي بطولرررة تنظمهرررا  -

 الكلية او الجامعة.

 تقديم اللوازم والتجهيزات الرياضية للمشاركين في البطوالت . -

 ل عمادة الكليةرفع اسماء الطلبة الالعبين المتفوقين في البطوالت لتقديم كتب شكر اليهم من قب -

  اقامة مباراة ودية مع بعض الكليات كنشاط رياضي في المناسبات الخاصة بالكلية. -
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 التأسيس :

الكليتتتتة بأهميتتتتة الجانتتتتب  وإليمتتتتان,  2010تأسستتتتت وحتتتتدة األنشتتتتطة الفنيتتتتة فتتتتي كليتتتتة طتتتتب المستنصتتتترية عتتتتام 

 الى منتسبي الكلية ) التدريسيين واالداريين ( . باإلضافةالثقافي والفني لتقدم المجتمع الطالبي 

 :الرؤيا 

 تنمية المهارات الفنية والثقافية لتواكب وتقدم المجتمع .

 :الرسالة 

 العمل على تطوير المهارات الفنية والثقافية لدى الطلبة .  -

شتتتئة جيتتتل يختتتدم المجتمتتتع بكافتتتة المجتتتاالت العلميتتتة والفنيتتتة والثقافيتتتة ليواكتتتب تطتتتورات العمتتتل علتتتى تن -

 المجتمع . 

  : األهداف

ايمانتتتاً متتتن عمتتتادة الكليتتتة بأهميتتتة الجانتتتب الثقتتتافي والفنتتتي والتتتذي يعتبتتتر موازيتتتاً للجانتتتب العلمتتتي ولغتتترض تنميتتتة 

ي ( فقتتتد تتتتم فتتتتح الوحتتتدة لغتتترض دفتتتع مهتتتارات وقتتتدرات طلبتتتة ومنتستتتبي الكليتتتة ) كتتتادر تدريستتتي , كتتتادر ادار

الموهتتتوبين للعمتتتل علتتتى تطتتتوير مهتتتاراتهم وتقتتتديم كافتتتة التستتتهيالت الالزمتتتة فتتتي المجتتتاالت ) الرستتتم , النحتتتت , 

الختتتزف , الختتتط العربتتتي , التصتتتوير الفوتتتتوغرافي , الرستتتم علتتتى الزجتتتاج , المستتترح ( ويشتتتترك الموهتتتوبين فتتتي 

ستنصتتتترية الستتتتنوية وكتتتتذلك اقامتتتتة المعتتتتارض والمهرجانتتتتات الفنيتتتتة األنشتتتتطة الفنيتتتتة التتتتتي تقيمهتتتتا الجامعتتتتة الم

 والثقافية بالمناسبات الوطنية .

 :مهام الوحدة 

تنستتتيق العمتتتل متتتع مديريتتتة األنشتتتطة الفنيتتتة فتتتي الجامعتتتة المستنصتتترية فتتتي اقامتتتة التتتدورات الفنيتتتة فتتتي  -

 الرسم والنحت والمسرح .

 اقامة المعارض الفنية السنوية . -

 ولية بشكل متواصل للطلبة الموهوبين ومساعدتهم في انجاز األعمال الفنية . تهيئة المواد األ -

 : الكادر الوظيفي للوحدة

 ثائر صدام محمد ) مسؤول الوحدة (  -

 كلية الفنون الجميلة .  –اخراج  –بكالوريوس  -

 :انجازات الوحدة 

اإلعالمتتتي األول فتتتي المشتتتاركة بمعتتترض فنتتتي للوحتتتات لكليتتتة طتتتب الجامعتتتة المستنصتتترية فتتتي الملتقتتتى  -

 .2011و  2010جامعة كربالء و الذي عقد عامي

 المشاركة في المعرض السنوي الذي يقام في رئاسة الجامعة المستنصرية . -

 اقامة معرض فني سنوي . -

 تقديم المشورة والمساعدة في انجاز األعمال الفنية للموهوبين .  -

 تي تقيمها الكلية سنوياً .المشاركة باللجان والمؤتمرات العلمية والثقافية ال -

 

 

 

 

 

 

234 


