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 الرؤية:

تلتزم كلية المعقل لطب األسنان بتحسين صحة الفم من خالل التميز في تعليم طب األسنان ، وتثقيف أعضاء المهنيين الصحيين 

 والتطبيقية ، وتشجيع نقل التكنولوجيا ، وتطوير برامج الصحة العامة والمجتمعيةز، والمشاركة في البحوث األساسية 

 

 : الرسالة

   

 تلبية احتياجات التعليمية في طب األسنان اإلقليمية والوطنية والعالمية  

 تلبية احتياجات المجتمع المتنوع وخدمة المرضى

 العمل كقائد في التعليم المهني الصحي  

 األكاديمي والكفاءات العالمية بين الطالب لتحقيق التميز  

 لخلق بيئة لتوليد المعرفة الجديدة  

 لتوسيع المعرفة المكتسبة والمعرفة الجديدة المتولدة لتنمية المجتمع  

 

 : مخرجات الكلية

 سيعمل الطالب كطبيب أسنان يقدم مستوى عاليًا من المعرفة والعالجات المتعلقة بصحة الفم في:  

 القطاع الحكومي بما في ذلك عيادات ومراكز طب األسنان والمستشفيات. -1

 القطاعات الخاصة بما في ذلك عيادات ومراكز طب األسنان. -2

 

 يتمتع طالبنا بقدرات كبيرة في:

 :مهارات التواصل

 سيطور الطالب مهارات التحدث والكتابة والقراءة واالستماع.



 التفكير النقدي / حل المشكالت

 يكتسب الطالب المعلومات ويقيمونها ويحللونها ؛ تطوير مهارات التفكير المنطقي السليم ؛ وتطبيق مبادئ المنهج العلمي.س

 المنطق الكمي

 سيقوم الطالب بتطوير مهاراتهم في حل المشكالت والتفكير المنطقي وتطبيق عمليات تخطيط العالج.

 المجتمع / الوعي العالمي

 قدرون التنوع ووجهات النظر التاريخية والمنظور العالمي.سوف يتعرف الطالب وي

 التنمية الفردية

 سيقوم الطالب بتنمية القيم األخالقية المهنية والعافية الشخصية واستراتيجيات التعلم الشخصية.

 إدارة المعلومات

 سيطبق الطالب األساليب التكنولوجية السترداد المعلومات ومعالجتها وتوصيلها.

 لمهارات في مكان العملتطبيق ا

 سيقوم الطالب بتوليف المهارات التقنية والمعرفة الصناعية للنجاح في بيئة العمل

 

 

 
 

 

 

 

 

 في الكلية به تطلع أن يجب الذي الريادي للدور وإدراكا   األسنان أطباء من الوطنية الكفاءات توفير إلى الحاجة من نطالقا  ا

 النحو على أهدافها تكون وأن األسنان طب علوم مجال في متميزا   مركزا   تحتل أن على الكلية حرصت فقد المجتمع خدمة

 التالي:



 جميع في العالجية الخدمات لتقديم متميزين أسنان وطبيبات أطباء وتخريج لتأهيل والطالبات الطالب وتدريب تعليم         ·

 واألسنان. الفم طب مجاالت

 واألسنان. الفم صحة على للحفاظ الالزمة الوقاية وطرق الصحي الوعي نشر         ·

 المجتمع. في واألسنان الفم صحة لمشاكل المناسبة الحلول إليجاد العلمي البحث مجاالت ودعم تهيئة         ·

 …األسنان زراعة ذلك في بما واألسنان الفم طب تخصصات مختلف في للمرضى متميزة عالجية مجاالت تقديم         ·

 والتشخيص. العالج مجاالت في الحديثة التقنيات واستخدام

 المختلفة. الدولة لقطاعات والفنية الطبية االستشارات تقديم         ·

 األسنان. طب كلية في الخاصة العيادات في األسنان طب تخصصات جميع في متميزة خدمات تقديم         ·

 . العليا الدراسات برامج طريق عن األسنان طب في المختلفة المجاالت في المتخصصة درالكوا ا إعداد         ·

 

بين  همتميز الكليةكون توالسلوك االخالقي وان  افي اعداد الكوادر الطبيه من ذوي المهارات العلي ةكون رائدتالن  ع الكليةلتتط

ليمكن المتعلم من اكتساب المعرفة والمهارات الكافية للعمل  واقعيكامل و تتقديم برنامج تعليمي وتدريبي متطور ما في اقرانه

 ضمن فريق متكامل ومن بناء مواقف وممارسات فاعلة وامينه وغرس قيم ومهارات التعليم المستمر

 : االهداف االستراجية

  ئة خريجين قادرين على تقديم خدمة فنيه متكاملة ضمن مساحة العمل الطبي والصحيتهي -1

 بناء القدرات لدى الدارسين لتنمية معرفتهم و مهاراتهم في العمل المهني وفي التعليم المستمر -2

 دعم المحتوى المعرفي والمهارات بمخرجات البحث العلمي -3

الحكومية المماثلة وبناء اسس التعاون والتوأمه سعيا نحو العمل المشترك لتطوير المنظومة  االنفتاح على المؤسسات -4

 الصحية

 لتعاون والتوأمة مع موسسات مماثلة في المنطقة وعلى مستوى  العالملالسعي  -5

 

 

 

 

 المواد الدراسية التابعة الي الكلية



 المرحلة االولى

 
   الكيمياء الطبية .1

 االحياء الطبية .2

 الفيزياء الطبية .3

 تشريح اسنان .4

 تشريح عام .5

 المصطلحات الطبية .6

 حقوق االنسان  .7

 الحاسبات .8

 اللغة االنكليزية .9

 المرحلة الثانيه

 
 الكيمياء الحياتية  .1

 فسلة عامه .2

 انسجة عامة .3

 انسجه الفم .4

 تشريح عام .5

 صناعة اسنان .6

 المادة السينية .7

 علم االجنة .8

 اخالقيات مهتة الطب .9

 

 

 

 

 

 

 

 



  والمعيدين الكادر التدريسي

 
تاريخ  الشهادة االسم ت

الحصول 

 عليها

البلد 

 المانح

تاريخ 

 التعيين

تاريخ  اللقب العلمي

الحصول 

 عليه

 التخصص الدقيق

رياض غصاب ساهي )  1

 العميد (

 جراحة الوجه والفكين 2021 استاذ 2021-9-1 عراق 2005 دكتوراة

)  اسعد عبود علي 2

 رئيس فرع (

 كيمياء تحليلية 2014 استاذ 2021-2-1 مصر 1984 دكتوراه

فوزي صدام محسن )  3

 محاضر (

 انسجة -علوم بايلوجي  2017 استاذ 2021-9-1 عراق 2008 دكتوراه

 جراحة الوجه والفكين  استاذ مساعد 2021-2-1   دكتوراه علي عباس جبيب 4

 تشريح واجنه  استاذ مساعد 2021-9-1 مصر  دكتوراه قدرية السيد محمد 5

بورد  جاسم حسن سالم 6

 عربي

 جراجة عامة 1999 مدرس 2021-2-1 مجلس  1997

 معالجة اسنان 2015 مدرس  2021-8-7 ايران 2019 دكتوراه بهاءعبد الرزاق جري 7

 اشباه موصالت-فيزياء 1989 مدرس 2021-9-1 عراق 2003 دكتوراه صالح عبدالجبار جاسم 8

 فيزياويه-كيمياء العضويه 2013 مدرس 2021-2-1 عراق 2007 ماجستير عذراء فؤاد خضير 9

 فسلجة 2021 مدرس مساعد 2021-9-1 عراق 2021 ماجستير زهراء فالح حسين 10

 فطريات 2021 مدرس مساعد 2021-9-1 عراق 2021 ماجستير ايالف قصي يوسف 11

 انسجة وتشريح 2020 مدرس مساعد 2021-9-1 عراق 2020 ماجستير انسام صالح عبدالقادر 12

 

 

 
العمل الذي يقوم  تاريخ التعيين العنوان الوظيفي الشهاده االسم ت

 به

مصطفى مسعد  1

 عبدالمنعم

  2021-9-1 مدرس مساعد ماجستير

وجراحة  اسنان طب  بكالوريوس عمر محمد ياسين 2

 الفم

 معيد 2021-2-1 معيد

بكالوريوس  طب اسنان وجراحة  براءة محمد فالح 3

 الفم
الجامعة ) معيد

 ناصريه(–الوطنية 
 معيد 1-11-2021

اسنان وجراحة  بكالوريوس  طب سجود مهدي خميس 4

 الفم
جامعة دجلة ) معيد

 بغداد (
 معيد 1-11-2021

بكالوريوس  طب اسنان وجراحة  علي هاشم حميد 5

 الفم
جامعة )  معيد

 الرافدين بغداد(
 معيد 1-11-2021

بكالوريوس  طب اسنان وجراحة  باسر وصفي سالم 6

 الفم

 معيد 2021-11-1 جامعة البصره

بكالوريوس  طب اسنان وجراحة  زهراء عبدهللا مبارك 7

 الفم

) جامعة معيد

 بغداد( -اليرموك 

 معيد 1-11-2021

 معيد 2021-9-1 فني اسنان فني اسنان احمد محمد محمود 8

 

 

 



 المواد الدراسية

 

 ) للمرحلة االولى ( الماده ت
  38عدد الوحدات السنوية 

 المجموع ) الوحدات ( الساعات
 ساعه

عدد الوحدات 
 لكل فصل

عدد الوحدات 
 العملي النظري السنوية 

 6 3 4 وحده ( 1)  2 وحده (2) 2 الفيزياء الطبية 1

 6 3 4 وحده ( 1)  2 وحده (2) 2 الكيمياء الطبيه 2

 6 3 4 وحده ( 1)  2 وحده (2) 2 االحياء الطبية 3

 4 2 3 وحده ( 1)  2 وحده ( 1) 1 تشريح االسنان 4

 6 3 4 وحده ( 1)  2 وحده (2) 2 التشريح العام 5

 4 2 3 وحده ( 1)  2 وحده ( 1) 1 الحاسوب 6

 2 1 1 ----- وحده ( 1) 1 مصطلحات طبية 7

 2 1 1 ----- وحده ( 1) 1 حقوق انسان 8

 2 1 1 ----- وحده ( 1) 1 اللغة االنكليزية 9

 ) للمرحلة الثانية( الماده ت
  44عدد الوحدات السنوية 

 المجموع الوحدات (الساعات ) 
 ساعه

عدد الوحدات 
 لكل فصل

عدد الوحدات 
 العملي النظري السنوية 

 6 3 4 وحده ( 1)  2 وحده (2) 2 عامة ةانسج 1

 6 3 4 وحده ( 1)  2 وحده (2) 2 فلسجة عامه 2

 6 3 4 وحده ( 1)  2 وحده (2) 2 انسجة الفم 3

 6 3 4 وحده ( 1)  2 وحده (2) 2 الكيمياء الحياتيه 4

 6 3 4 وحده ( 1)  2 وحده (2) 2 تشريح عام 5

 6 3 4 وحده ( 1)  2 وحده (2) 2 صناعة اسنان 6

 4 2 2 وحده ( 1)  2 وحده (1) 1 المادة السنية 7

 2 1 1 ------- وحده ( 1) 1 علم االجنه 8

 2 1 1 ------- وحده ( 1) 1 اخالقيات مهنة الطب 9

 

 

 شؤن الطلبه

 عدد الطلبة المرحله

 280 اولى

 269 ثانيه

  ثالثه

  رابعة

 549 مجموع

 

 

 



 المناهج

 المرحلة االولى

 المشرف والمعيدين للجزء العملي اسم التدريسي للجزء النظري المادة ت
 عبدهللا جاسم+ د . صالح عبدالجبار أ. د . صالح عبدالجبار جاسمأ. الفيزياء الطبية 1

 + عذراء فؤاد خضير د. اسعد عبودأ. د. اسعد عبود عليأ. الطبيهالكيمياء  2

 سارة +  ايالف قصي يوسفم.م. ايالف قصي يوسفم.م. االحياء الطبية 3

+  علي هاشم حميد+ بهاءعبد الرزاق جري م.د.  بهاءعبد الرزاق جريد.م. تشريح االسنان 4

 عبدهللا زهراء

انسام صالح  م.م.م.د. قدرية السيد محمد +أ.م. محمدد. قدرية السيد أ.م. التشريح العام 5

 عبدالقادر

   الحاسوب 6

  عبد الرحيمد . عامر   مصطلحات طبية 7

   حقوق انسان 8

  د. وسن فتحي اللغة االنكليزية 9

 المرحلة الثانية
 سامي محمد ابراهيمم.م.د. قيس عطوان + أ. د. قيس عطوانأ. كيمياء حياتية 1

انسام صالح + سجود  م.م.م.د.فوزي صدام + +أ. د .  فوزي صدام محسنأ. عامهانسجة  2

 مهدي 

انسام صالح + سجود  م.م.مد.فوزي صدام + أ. د .  فوزي صدام محسنأ. انسجة فم 3

 مهدي

 + براءة محمد فالح زهراء فالحم.م. زهراء فالحم.م. فسلجة عامه 4

 + زهراء عبدهللا + علي هاشمبهاءعبد الرزاق د.م. بهاءعبد الرزاق جريد.م. المادة السنية 5

انسام صالح + عمر محمد  م.م.م.د. جاسم حسن +م. د. جاسم حسن سالمم. تشريح عام 6

 ياسين

  د. جاسم حسن سالمم. اخالقيات مهنة الطب 7

  د. قدرية السيد محمدأ.م. علم االجنة 8

+ احمد  مسعد مصطفى+ بهاءعبد الرزاق د.م. بهاءعبد الرزاق جريد.م. صناعة اسنان 9

 محمد + ياسر وصفي

 

 اخرى كلياتالتدريسيين من              

 

 المجموع عملي نظري المرحلة المادة اسم التدريسي
 ساعة3 ---- ساعة3 االولى اللغة االنكليزيه د. وسن فتحي

 ساعة18 ساعة12 ساعة 6 الثانية كيمياء حياتية م.م. ابراهيم سامي محمد

 

 

 

 التدريسيين الخارجيين من حملة شهادة الدكتوراه 



) ساعه  نظري المرحلة المادة اسم التدريسي

 اسبوعيا (
) ساعه عملي

  اسبوعيا (
 المجموع
 ساعه

د .فوزي صدام  أ.

 محسن 
 18 12 6 ثانية انسجة عامه

 18 12 6 ثانية انسجة فم

 

 

 الماجستيرالتدريسين الخارجيين من حملة شهادة 

 

 المجموع عملي نظري المرحلة المادة اسم التدريسي  
      ال يوجد

     

 

 

 المخطط لهاالبحوث العلمية 
 

   

    1-Synthesis, Structural and Optical Properties of CdO Nanocrystalline  Prepared by Sol–Gel      

        Method 

عبدالجبار مشترك مع ايمان محمد علي ) من اليمن ( مقدم من د.صالح  

    2- Effect the doping on structure and optical properties of CdO Nano crystalline thin films , Review   

 مقدم من د.صالح عبدالجبار مشترك مع ايمان محمد علي ) من اليمن (   

    3- Preparation of two new pharmaceutical  azo dyes  derived from salfa pyridine and study of    

        their solvent effect and acid –base properties 

                                                                           مع  د طارق علي فهد و عالء عدنان مقدم من د اسعد عبود 

4-Preparation of some new azo dyes  derived from salfa pyridine with 2-thiobarbituric acid and   

    L-tyrosine  and study of their applications 

مع  د طارق علي فهد و عالء عدنان مقدم من د اسعد عبود   

5-Rapid  apical healing with simple obturation technique in response to a calcium silicate-base   

   filling materials ;clinical study 

 مقدم من د بهاء عبدالرزاق مع عقيل ابراهيم الزم و رياض غصاب الطائي

6- Clinical evaluation of calcium silicate phosphate repair materials used for treatment pulp 

chamber perforation in molar teeth 

 رياض غصاب الطائي د. مقدم من د بهاء عبدالرزاق مع عقيل ابراهيم الزم و

7- Anthropometric measurement of peri-oral region in a sample of Iraqi thalassemic patients 

 مقدم من د رياض غصاب الطائي

8- Anatomical , histological and histochemical study of ( trachea and syrinx ) in immature 

males of  local duck ( Anas Platyrhnchos ) 

عالء حسين سعدون انسام صالح عبدالقادر مع قدم من م  



9- Anatomical and histological study of tongue in camels  

عالء حسين س مقدم من انسام صالح عبدالقادر مع   

10- Pre and postnatal  developments study of gingival in albino rat 

 مقدم من انسام صالح مع د.فوزي صدام و د.قدريه المرشدي

11- Effect of spiraling algae on reproductive efficiency( sperm motility, viability and normal % 

) 

و ابالف قصي نورس عبدااللهمقدم من زهراء فالح حسين مع د   

12- Comparison of varicocel on clinical and doopler uls , to results and lap varicocelectory 

 مقدم من د. جاسم حسن سالم

13- Preventive  measure of leak after laparoscopic sleeve gastrectomy review article 

 مقدم من د. جاسم حسن سالم

    14-Preventive measures  for health worker from covide 19. Review article 

مع د ماضي عطوي و د زينب علي عبود مقدم من د.جاسم حسن سالم  

15- Synthesis of some nitrogen or ruthenium compounds and study of biological activity  

 مقدم من عذراء فؤاد خضير

 

 

 

 

 

اسعد عبود علي                                                                                      ا. د.  رياض غصاب الطائي  ا.د .  

  عميد كلية طب االسنان وكالة                                                                                     رئيس اللجنة العلمية 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


