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 يجهص كهٍت طب حًىرابً

كهٍت طب حًىرابً ػًٍذ ا.د. هادي دمحم ػهً انًىضىي 1  رئٍص يجهص انكهٍت 

 ػضىا يؼاوٌ انؼًٍذ نهشإوٌ انؼهًٍت ا.و.د. ضهاد كاظى ػهً 2

االدارٌت يؼاوٌ انؼًٍذ نهشإوٌ و.د. يثُى ضهٍى ػبذ االيٍر 3  ػضىا 

 ػضىا رئٍص فرع انباطٍُت ا.د. ػهً صانح بٍؼً 4

ضالو ػبذ االيٍر ٌحٍى ػباش ا.و.د. 5  ػضىا رئٍص فرع انجراحت 

.د.ػذَاٌ حُظم طارظ ػهىاٌا 6  ػضىا رئٍص فرع طب االطفال 

َطرٌٍ يانك ػبٍذ ا.و.د. 7  ػضىا رئٍص فرع طب انُطائٍت 

ذياحًذ ػادل ػهً حًسة انسبٍ ا.د. 8  ػضىا رئٍص فرع االحٍاء انًجهرٌت 

كرٌى َاصر حطٍٍ ا.د. 9  ػضىا رئٍص فرع طب انًجخًغ 

زٌُا حطٍ صاحب و.د. 10  ػضىا رئٍص فرع االدوٌت 

 ػضىا رئٍص فرع انكًٍٍاء ا.د. صفاء جىاد كاظى 11

 ػضىا رئٍص فرع انخشرٌح ا.و.د. حًٍذة ػبذ انًهذي غازي اضذ 12

شايجذ حطٍ ػبا ا.و.د. 13  ػضىا رئٍص فرع انفطهجت 

 ػضىا رئٍص فرع االيراض وانطب انؼذنً و.د. ئضراء ػبذ ػهً كاظى انحًٍري 14
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 وئرا يرضج فهى ٌشفٍٍ  

 ) (80)انشؼراء (  انؼظٍى انؼهً صذق هللا     

اٌحّذ هلل سة اٌؼب١ٌّٓ ٚاٌصالح ٚاٌغالَ ػٍٝ أششف 

ٚصحجٗ  آٌخب أثٛ اٌمبعُ دمحم ٚػٍٝ األٔج١بء ٚاٌّشع١ٍٓ ٔج١ٕ

 .أِب ثؼذ أعّؼ١ٓ 

ػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚع١ّغ أثٕبئٟ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد ، أ

اٌؼ١ٍّخ اٌّخزٍفخ ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ  ٌفشٚعسؤعبء ا

 ثبٌى١ٍخ ٠غشٟٔ ٠ٚششفٕٟ أْ أسحت ثىُ .

 ٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟثفعً اٌغٙٛد اٌزٟ ثزٌذ ِٓ لجً ِؼبٌٟ ٚص 2017رأعغذ و١ٍخ غت حّٛساثٟ ػبَ  

األعزبر اٌذوزٛس ػبدي ٘بدٞ اٌجغذادٞ. ٚرُ  األعجك األعزبر اٌذوزٛس ػجذاٌشصاق اٌؼ١غٝ ٚاٌغ١ذ سئ١ظ عبِؼخ ثبثً عجكاأل

وّٕٙبط دساعٟ ٌطٍجخ اٌذساعبد األ١ٌٚخ ٌى١ٍخ اٌطت ٚثبٌزؼبْٚ ِغ  (Integrated system) اػزّبد إٌّٙبط اٌزىبٍِٟ

٠ٚؼزجش إٌّٙبط اٌزىبٍِٟ ٔظبَ حذ٠ش فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌطجٟ ح١ش ٠ؼزّذ  ،غبٌت فٟ اٌّشحٍخ األٌٚٝ 69ش. ٚرُ لجٛي عبِؼخ ١ٌغز

 (Large group) ح١ش رىْٛ ٕ٘بن ِحبظشح اٌّغب١ِغ اٌىج١شح (Student center) ػٍٝ اٌطبٌت ثصٛسح وج١شح فٟ اٌزؼٍُ

 MCQ ْٛ ٔظبَ االِزحبٔبد فٟ ٠َٛ ٚاحذ ٠ٚش٠ًّٚى (Small group) ٠زجؼٙب رمغ١ُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغب١ِغ صغ١شح

Assessment) ٚ (Short answer response  ٠ٚشًّ ع١ّغ (Modules)  ح١ش ٠ز١ح ٘زا إٌّٙبط ٌٍطٍجخ اٌزؼشف

ػٍٝ اٌّصطٍحبد اٌطج١خ ٚع١ٕبس٠ٛ اٌحبالد اٌّشظ١خ ِٓ اٌّشحٍخ األٌٚٝ ٠ٚجزؼذ ػٓ األلغبَ ٚاٌشؼت اٌؼ١ٍّخ ح١ش ٠ىْٛ 

ٛ اٌمغُ اٌطجٟ ِٚغإٌٟٚ اٌّٛد٠ٛي ِب ٠ز١ح اٌزذاخً ٌغ١ّغ االخزصبصبد اٌطج١خ فٟ اٌّٛد٠ٛي اٌٛاحذ ِّب ٕ٘بن لغُ ٚاحذ ٘

٠ٛعغ ِؼشفٗ ٚادسان اٌطٍجخ ٚفُٙ اٌؼٍَٛ ٌٍطج١خ. ٚٔبًِ اْ رؼضص و١ٍخ غت حّٛساثٟ اٌٛالغ اٌصحٟ فٟ ِحبفظخ ثبثً 

 .ٌطج١خثأغجبء راد وفبءٖ ػ١ٍّخ ػب١ٌخ ٚرغذ إٌمص اٌحبصً فٟ اٌىٛادس ا

 وهللا ولي التوفيق

 

 

 

 

 

 

.د. هادي دمحم علي الموسويا  

كلية طب حمورابي عميد  
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 طب حًىرابً كهٍتَشأة 

 اٌغبثك ثفعً اٌغٙٛد اٌزٟ ثزٌذ ِٓ لجً ِؼبٌٟ ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ 2017رأعغذ و١ٍخ غت حّٛساثٟ ػبَ 

األعزبر اٌذوزٛس ػبدي ٘بدٞ اٌجغذادٞ. ٚرُ اػزّبد اٌغبثك بِؼخ ثبثً األعزبر اٌذوزٛس ػجذاٌشصاق اٌؼ١غٝ ٚاٌغ١ذ سئ١ظ ع

 ،وّٕٙبط دساعٟ ٌطٍجخ اٌذساعبد األ١ٌٚخ ٌى١ٍخ اٌطت ٚثبٌزؼبْٚ ِغ عبِؼخ ١ٌغزش (Integrated system)إٌّٙبط اٌزىبٍِٟ 

 غبٌت فٟ اٌّشحٍخ األٌٚٝ. 63ٚرُ لجٛي 

ً  اً لبدساً ػٍٝ اٌزطٛس ٚرىْٛ ِشوضع١الً  ألػذادرغؼٟ اٌى١ٍخ ٔحٛ اٌغٛدحِ ٚاٌز١ّض،  ً ٚصمبف١ب ٌٍّغزّغ. ٌٚزا دأثذ اٌى١ٍخ فىش٠ب

ُِ ٚاٌجحِش اٌؼٍّٟ ٚخذِخ اٌّغزّغ، ٚرٌه ِٓ خالي رٛف١ِش ث١ئٍخ أوبد١ّ٠خ  ٌزىْٛ األوضَش ر١ّضا، ٚاألوضَش ئثذاػب فٟ ِغبالِد اٌزؼ١ٍ

 .ِالئٍّخ ٌٍطالة

ذاد وفبءاد ِز١ّضح ثبٌؼطبء ٚاإلثذاع فٟ ِغبي اٌطت ٚئصشاء اٌجحش اٌؼٍّٟ وّب رغؼٝ اٌى١ٍخ ٚفك خطزٙب االعزشار١غ١خ ئٌٝ ئػ

ِز١ّضح ِغ األخز فٟ االػزجبس ثّٕظِٛخ  وٛادس غج١خاٌّجزىش اٌّذػُ ثجشاِظ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاإلعٙبَ فٟ خذِخ اٌّغزّغ ٚثٕبء 

ّز١ّضح ِٓ أػعبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌطٍجخ اٌٝ رشغ١غ اٌىفبءاد اٌ ثبإلظبفخاٌغٛدح اٌشبٍِخ ٚرحم١ك االػزّبد األوبد٠ّٟ. 

ِغبالد رخصصبرُٙ  ٌٍّغبّ٘خ فٟ صٕبػخ اٌّؼشفخ ِّب ٠عّٓ رخش٠ظ وٛادس ِذسثخ لبدسح ػٍٝ االثزىبس ٚرحم١ك اٌش٠بدح فٟ

 .ِٓ اعً ِغزّغ خبٌٟ ِٓ االِشاض
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 طب حًىرابً كهٍت رؤٌت

ثّٕٙبط بفخ ِغزٕذح ثزٌه ػٍٝ اٌجذء فٟ اٌؼٍَٛ اٌطج١خ واْ سؤ٠خ و١ٍخ غت حّٛساثٟ ٟ٘ اٌز١ّض ٚاٌش٠بدح ٚاٌّشعؼ١خ اٌؼ١ٍّخ 

ب ثصّخ ٙٚ أْ ٠ىْٛ ٌ، ك اٌش٠بدح فٝ اٌزؼ١ٍُ اٌطجٝ ٚ اٌخذِبد اٌصح١خ١حمح١ش  رؼّذ اٌٝ ر، ػبٌّٟ حذ٠ش رىبٍِٟ غجٟ

 ، ٚ رمذ٠ُ ئظبفبد ِز١ّضح ٌٍؼٍَٛ اٌطج١خ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼبٌُ.ؼشالٟٚاظحخ فٝ رؼض٠ض اٌصحخ فٝ اٌّغزّغ اٌ

 

 طب حًىرابً كهٍتت رضان

أِب سعبٌخ اٌى١ٍخ فٟٙ اػذاد ِالوبد غج١خ لبدسح ػٍٝ رحم١ك افعً اٌخذِبد اٌصح١خ ٌٍفشد ٚاٌّغزّغ ٚاْ رىْٛ لبدسح ػٍٝ  

االعٙبَ فٟ ثٕبء ٔظبَ رؼ١ٍّٟ سص١ٓ ٌزخش٠ظ أغجبء خ، غبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌجحض١خ ٚاالعزّبػ١ػٍٝ إٌّبفغخ ِح١ٍب ٚػب١ٌّب ػجش إٌشب

 .ٌزمذ٠ُ سػب٠خ غج١خ وبٍِخ ِٚز١ّضح رخذَ اٌّغزّغ ، ٚرضشٞ اٌجحش اٌؼٍّٟ بءح اٌؼب١ٌخ ٚاألِبٔخ٠زحٍْٛ ثبٌىف

 

 طب حًىرابًكهٍت اهذاف 

فٟ  اػذاد ِالوبد غج١خ ِإٍ٘خ ١ِٕٙب ٚػ١ٍّب ٚثحض١ب ٌزمذ٠ُ اٌخذِبد اٌطج١خ ٚاٌزشخ١ص١خ ٚاٌٛلبئ١خ ٌٍفشد ٚاٌّغزّغ -1

 .ال٘زّبَ اٌىج١ش ثبٌشػب٠خ اٌصح١خ اال١ٌٚخاٌّغزشف١بد ٚخبسعٙب ػٍٝ ٔطبق اٌّغزّغ ِغ ا

 .اػذاد ِالوبد غج١خ ػ١ٍب ِٓ حٍّخ اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ ٚفٟ ع١ّغ االخزصبصبد اٌطج١خ   االعبع١خ اٌغش٠ش٠خ -2

 .اٌزٕغ١ك اٌٛص١ك ِغ ٚصاسح اٌصحخ ٌزمذ٠ُ خذِبد غج١خ اعزشبس٠خ ٌٍفشد ٚاٌّغزّغ -3

ٙزُ ثحً اٌّشبوً اٌصح١خ ػ١ٍّخ اوبد١ّ٠خ ٚرطج١م١خ ررؼض٠ض حشوخ اٌجحش اٌؼٍّٟ ِٓ خالي رحم١ك ثحٛس  -4

 .اٌّخزٍفخٚاٌج١ئ١خ 

رط٠ٛش إٌّب٘ظ، ٚٚعبئً اٌزؼ١ٍُ ٚأعب١ٌجٙب، ٚغشق االِزحبْ، ٚرأ١ٌف اٌىزت اٌطج١خ اٌغبِؼ١خ، ٚٚظغ لٛاػذ  -5

 .ظجػ ٚرحغ١ٓ اٌغٛدح اػزّبداً ػٍٝ ِؼب١٠ش اٌغٛدح اٌؼب١ٌّخ ٚاالػزّبد األوبد٠ّٟ

    .ذساعخ اٌزخصص١خ وّشوض دساعٟ ٚاِزحبٟٔ ٌٍزخصصبد اٌطج١خ )اٌجٛسد(رٛف١ش ئِىب١ٔبد اٌ -6

 .رجٕٟ اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ اٌطجٟ اٌّغزّش ٚاٌّشبسوخ فٟ دٚساد اٌزأ١ً٘ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌزذس٠ت اٌطجٟ اٌّغزّش -7

اٌّشبسوخ فٟ أشبء ٔظبَ صحٟ ِزىبًِ ثبٌزؼبْٚ ِغ ٚصاسح اٌصحخ ِٕٚظّخ اٌصحخ اٌؼب١ٌّخ ٚاٌؼًّ ػٍٝ  -8

 .١ّٕخ اٌمٜٛ اٌجشش٠خر

 .رجٕٟ اٌششاوبد ِغ اٌغبِؼبد اٌزٟ رشغغ ػٍٝ رط٠ٛش رىٌٕٛٛع١بد عذ٠ذح ٌزمذَ اٌطت -9

 .اعشاء ثشاِظ ثحض١خ ِغزّشح ِٛعٙخ اعبعب ٌّٛاعٙخ اٌّشبوً ٚاالحز١بعبد اٌصح١خ ٌٍّغزّغ -10
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 ىرابًًانهٍكم انخُظًًٍ فً كهٍت طب ح
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 رابًىكهٍت طب حً ًٍت فًانفروع انؼه

ٚرىْٛ ع١ّؼٙب رحذد  ِزٕٛػخ ِزخصص١ٓ ٚثأٌمبة ػ١ٍّخ ، ٠زشأط ٘زٖ اٌفشٚع اعبرزحرزىْٛ اٌى١ٍخ ِٓ احذ ػشش فشػب

 :، ٚع١ّغ ٘زٖ اٌزفبص١ً ٠ّىٓ اعٍّٙب ثبالداسح اٌؼ١ٍب ٌٍى١ٍخ ٚرىْٛ وبٌزبٌٟاداسح دائشح اٌغ١ذ اٌؼ١ّذ

 صىرِ شخصٍت انًُصب االضى انثالثً

 

 

 

.د. هادي دمحم ػهً انًىضىيا  

 

 

 

كهٍت طب حًىرابًػًٍذ   

 
 

 ا.و.د. ضهاد كاظى ػهً
  يؼاوٌ انؼًٍذ نهشإوٌ

 انؼهًٍت

 
 

 و.د. يثُى ضهٍى ػبذ االيٍر
يؼاوٌ انؼًٍذ نهشإوٌ 

تاالدارٌ  

 
 

.د. صفاء جىاد كاظىا  رئٍص فرع انكًٍٍاء 

 
 

 رئٍص فرع انباطٍُت ا.د. ػهً صانح بٍؼً

 
 

ذَاٌ حُظم طارظ ػهىاٌػ .د.ا  رئٍص فرع طب االطفال 

 
 

ايجذ حطٍ ػباش ا.و.د.  رئٍص فرع انفطهجت 
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ضالو ػبذ االيٍر ٌحٍى ػباش ا.و.د.  رئٍص فرع انجراحت 

 
 

احًذ ػادل ػهً حًسة انسبٍذي ا.د.  رئٍص فرع االحٍاء انًجهرٌت 

 
 

 و.د. ئضراء ػبذ ػهً كاظى انحًٍري
ب رئٍص فرع االيراض وانط

 انؼذنً

 
 

كرٌى َاصر حطٍٍ ا.د.  رئٍص فرع طب انًجخًغ 

 
 

زٌُا حطٍ صاحب و.د.  رئٍص فرع االدوٌت 

 
 

 رئٍص فرع انخشرٌح ا.و.د. حًٍذة ػبذ انًهذي غازي اضذ

 
 

َطرٌٍ يانك ػبٍذ ا.و.د.  رئٍص فرع طب انُطائٍت 
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 حًىرابً طب كهٍت فً انطبً انخؼهٍى وحذة
 

 

ِٓ  ٖٚاحذ ٚاٌزٞ ٠زشاعٙب اعبرزح وفٛئ١ٓ اٌزؼ١ٍُ اٌطجٟٚحذح ؼذ ػٍٝ ػذد ِٓ اٌٛحذاد ٚاٌشؼت، ٚر رشزًّ و١ٍخ غت حّٛساثٟ

 .ثغجت اٌزؼم١ذ اٌّزضا٠ذ فٟ اٌزشخ١ص ٚاٌّؼبٌغخ، ٚرٛلغ اٌّغزّغ اٌّزضا٠ذ ٌٕٛارظ صح١خ أفعً ٘زٖ اٌٛحذادأُ٘ 

غش٠ؼخ فٟ رٛعٙبد اٌزؼ١ٍُ اٌطجٟ )ثغجت اٌحبعبد اٌّزضا٠ذح ٚاأل٠ٌٛٚبد فٟ خالي اٌؼمٛد اٌم١ٍٍخ اٌّبظ١خ، أصشد اٌزغ١شاد اٌ

 .رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌصح١خ ٌٍّغزّغ( اٌٝ رغ١١ش وج١ش فٟ ِٕب٘ظ رؼ١ٍُ غٍجخ اٌذساعبد األ١ٌٚخ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ و١ٍبد اٌطت فٟ اٌؼبٌُ

اعٟ، ١ٌظ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّحزٜٛ فمػ ثً ِششٚع رُ اٌجذء ثزطج١مٗ ٠زّضً ثاػبدح إٌظش فٟ إٌّٙبط اٌذس غت حّٛساثٌٟى١ٍخ 

 .ٚاٌّغزخذَ فٟ رمذ٠ُ إٌّٙظ اٌغذ٠ذ ٟاٌزىبٍِ ذاسعٟرطج١ك إٌظبَ اٌاػزّب فّضالً ) ٠زؼذاٖ اٌٝ رغ١١ش اٌغزشار١غ١بد

ً ٌزؼ١ٍُ غجٟ ٠غزّش ِذٜ  ً ل٠ٛب ٘زا إٌّٙبط اٌغذ٠ذ ع١شغغ ػٍٝ إٌظشح اٌش١ٌّٛخ األٚعغ اٌٝ اٌزؼ١ٍُ اٌطجٟ ٚع١عغ أعبعب

بح، ِّب ع١غبػذ ػٍٝ رحغ١ٓ ٔٛػ١خ اٌزؼ١ٍُ اٌطجٟ اٌّمذَ ثح١ش ٠ىْٛ اٌطبٌت ِغزؼذاً أوضش ٌّاللبح اٌزحذ٠بد اٌمبدِخ فٟ اٌح١

 .ِّبسعزٗ اٌطج١خ خالي عٕٛارٗ اٌمبدِخ

 ٚػٍٝ رٌه فاْ ػّبدح و١ٍخ اٌطت لذ اعزغبثذ ثشىً حبعُ ِٚالئُ ٌٍزغ١شاد اٌىج١شح فٟ اٌطت ٚاٌزؼ١ٍُ اٌطجٟ ٌعّبْ أْ ٠ىْٛ

 .اٌخش٠غْٛ ١ِٙئ١ٓ ثشىً ع١ذ ٌّاللبح اٌزحذ٠بد فٟ ِّبسعبرُٙ اٌطج١خ

ثبٌحبعخ اٌّبعخ إل٠غبد ٚحذح رؼ١ٍُ غجٟ ثشىً سعّٟ ِشرجطخ ثٙب ػٍٝ اٌّغزٜٛ  ِٚٓ خالي ٘زا اٌزصٛس، شؼشد اٌى١ٍخ

 .االداسٞ ٚاٌذػُ اٌّبٌٟ ٌزأخز ػٍٝ ػبرمٙب اٌّٙبَ اٌغغبَ فٟ اٌّغزمجً

 انخانٍت: ًهاوان ًوحذة انخؼهٍى انطبحخىنى 

ٌٍحصٛي ػٍٝ االػزّبد٠خ  غت حّٛساثٟٗ ٔشبغبد و١ٍخ ١ػ ٠ٚٛع١خطراٌٙذف اٌفٛسٞ ٚاألعبعٟ ٌٛحذح اٌزؼ١ٍُ اٌطجٟ ٘ٛ أْ 

 .اٌذ١ٌٚخ ٚفمبً ٌٍّؼب١٠ش اٌؼب١ٌّخ

 :إٌشبغاْ ٚحذح اٌزؼ١ٍُ اٌطجٟ رجزٕٟ ػٍٝ لبػذح ِٓ االثزىبس ٚاٌم١بدح اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍزشو١ض ػٍٝ عذ ٔمبغ أعبع١خ ِٓ 

 .رط٠ٛش أػعبء ا١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خ .1

 .خرط٠ٛش إٌّٙبط اٌطجٟ ٚدػّ .2

 .رط٠ٛش االحزشاف١خ فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌطجٟ .3

 .األثحبس فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌطجٟ .4

 .اٌزم١١ُ / اٌزم٠ُٛ .5

 .خاخزجبس اٌجشٔبِظ ٚ ظّبْ عٛدر .6
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 فً كهٍت طب حًىرابً انكادر انخذرٌطً

ِخزٍفخ ٚوً  ِزٕٛػخٚاسثؼْٛ رذس٠غٟ، رٚٚ اخزصبصبد ٚاٌمبة  ػذد اٌىبدس اٌزذس٠غٟ فٟ و١ٍخ غت حّٛساثٟ ٘ٛ صالس

رحٍّخ ِٓ ِؼٍٛاد اٌٝ  رمَٛ ثٕمً وً ِب١ّخ ٚاٌحظ االوبد٠ّٟ اٌزٞ ٠ٕزظ ػٕٗ وفبئخ ُِٕٙ ٠زّزغ ثّغزٜٛ ػبٌٝ ِٓ اٌؼٍ ٚاحذح

 اٌطٍجخ، ِٓ اعً سفذ اٌّغزّغ ثأغجبء ٠ىْٛ ٌُٙ دٚس ثبسص فٟ اٌّإعغبد اٌصح١خ.

 اسم التدريسي ت

 

 اسم التدريسي ت

 ا.د.هادي دمحم علً دمحمعلً الموسوي 1

 

 ا.م .د.احمد حسن رحٌم حسن العفٌنً الزرفً 23

 ا.د.عامر صاحب منجى خلف المؤمن 2

 

 ا.م .د.امجد حسن عباس حسٌن المنصوري 24

 ا.د.صباح جاسم دمحم حسون الربٌعً 3

 

 ا.م .د.اٌام دمحم صالح علً العامود 25

 الحسٌن  دراج   العلكاويعالء عبد ا.د. 4

 

 ا.م .د.بشار عودة جواد كاظم الطائً 26

 ا.د.علً صالح مهدي بٌعً 5

 

 ا.م .د.رجاء علً محٌسن مطر الطائً  27

 ا.د.كرٌم ناصر حسٌن عبد العٌساوي 6

 

 ا.م .د.شهالء خزعل عبد جابك 28

 ا.د.دمحم كاظم طاهر سعٌد الحطاب 7

 

 ود المشهدانًا.م .د.فائزة محمود شكر محم 29

 ا.د.احمد عادل علً حمزة الزبٌدي  8

 

 ا.م .د.نادٌة حسٌن صاحب عبد الظاهر 30

 ا.د.صفاء جواد كاظم محً الدٌن 9

 

 م.د.مثنى سلٌم عبد االمٌر مهدي الحمٌري 31

 ا.د.عدنان حنظل طارش علوان الجوذري 10

 

 م.د.اسراء عبد علً كاظم الحمٌري 32

 الحمٌريا.د.فاضل عباس حسٌن  11

 

 م.د.زٌنا حسن صاحب ظاهر  الظاهر 33

 ا.د.هدٌل عبداالله رزوقً احمد كربل 12

 

 م.د.علً طالب منصور حسٌن المسعودي 34

 ا.م .د.سهاد كاظم علً صالح أبو خشوت 13

 

 م.د.علً عباس هاشم احمد الموسوي 35

 ا.م .د.احسان فلٌح حسٌن الغرانً 14

 

 النصراوي م.د.علٌاء سلمان مهدي وناس 36

 ا.م .د.بشار صاحب خلف حبٌب الشمري 15

 

 م.د.فلٌحة حبٌب حسٌن خلف الكرعاوي 37

16 
ا.م .د.جمٌل تحسٌن محسن كاظم شالش 

 الجشعمً
 

 م.د.كرار إبراهٌم محمود عبدهللا الزركانً 38

 ا.م .د.حمٌدة عبد المهدي غازي جابر اسد 17

 

 م.م.دمحم رسول جواد عباس الخفاجً 39

 .م .د.سالم عبد االمٌر ٌحٌى عباسا 18

 

 م.م.نرٌمان عبد الحسن كربول المعموري 40

 ا.م .د.شٌماء هادي خضٌر عبود الربٌعً 19

 

 م.م.احمد فٌصل عبٌد كاظم الجبوري 41

 نسرٌن مالك عبٌد جاسم الجمٌعاوي 20

 

 م.م.اسماء حمزة ردٌف حمزة 42

 ا.م .د.نٌران كاظم فرهود هنون 21

 

 اق طالب مهديم.م.مشت 43

 ا.م .د.والء لوي علً  سعٌد الفلوجً 22
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طب حًىرابً كهٍتفً  ًظاو انذراضانُ  

خ اٌطت ٚثبٌزؼبْٚ ِغ وّٕٙبط دساعٟ ٌطٍجخ اٌذساعبد األ١ٌٚخ ٌى١ٍ (Integrated system) ٠زُ اػزّبد إٌّٙبط اٌزىبٍِٟ

ٟ اٌزؼ١ٍُ اٌطجٟ ح١ش ٠ؼزّذ ػٍٝ اٌطبٌت ثصٛسح وج١شح فٟ اٌزىبٍِٟ ٔظبَ حذ٠ش ف اٌذاسعٟ . ٠ٚؼزجش إٌّٙبطعبِؼخ ١ٌغزش

٠زجؼٙب رمغ١ُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغب١ِغ   (Large group)ح١ش رىْٛ ٕ٘بن ِحبظشح اٌّغب١ِغ اٌىج١شح   (Student center)اٌزؼٍُ 

 (.Small group)صغ١شح 

 

٠ٚشًّ ع١ّغ  ٠MCQ Assessment)   ٚ(Short answer; responseىْٛ ٔظبَ االِزحبٔبد فٟ ٠َٛ ٚاحذ ٠ٚشًّ 

(Modules)   ح١ش ٠ز١ح ٘زا إٌّٙبط ٌٍطٍجخ اٌزؼشف ػٍٝ اٌّصطٍحبد اٌطج١خ ٚع١ٕبس٠ٛ اٌحبالد اٌّشظ١خ ِٓ اٌّشحٍخ

األٌٚٝ ٠ٚجزؼذ ػٓ األلغبَ ٚاٌشؼت اٌؼ١ٍّخ ح١ش ٠ىْٛ ٕ٘بن لغُ ٚاحذ ٘ٛ اٌمغُ اٌطجٟ ِٚغإٌٟٚ اٌّٛد٠ٛي ِب ٠ز١ح اٌزذاخً 

 اٌطج١خ. ١خ فٟ اٌّٛد٠ٛي اٌٛاحذ ِّب ٠ٛعغ ِؼشفٗ ٚادسان اٌطٍجخ ٚفُٙ اٌؼٌٍَٛغ١ّغ االخزصبصبد اٌطج
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 طب حًىرابً كهٍتيخخبراث 

 رغُٙ فٟ رطٛس اٌمذساد اٌؼ١ٍّخ خرخصص١خ ِضٚدح ثأحذس االعٙضح اٌطج١خ ِٚٓ ِٕبشئ سص١ٕ ٠ٛعذ فٟ اٌى١ٍخ صالس ِخزجشاد

 :، ٚ٘زٖ اٌّخزجشادفٟ اٌى١ٍخخ ٍجاٌط ٌذٜ

 

 انًهاراث انطرٌرٌتيخخبر اوال: 

٠ٙزُ ثبٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ ٚسفغ اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٌٍطبٌت ح١ش ٠ٛفش 

ث١ئخ افزشاظ١خ رالِظ اٌٛالغ ِٓ خالي اعزخذاَ اٌذِٝ اٌخبصخ ٌّغبػذح 

اٌطبٌت فٟ رطج١ك اٌىض١ش ِٓ االعشاءاد اٌؼٕب٠خ ثبٌّش٠ط واعؼبف 

اٌحبالد اٌحبالد اٌطبسئخ ٚاالٔؼبػ اٌشئٛٞ ٚصٛال اٌٝ ِؼظُ 

 .اٌزشخ١ص١خ

 

 

 يخخبر انخشرٌحثاٍَا: 

٠ؼًّ ٘زا اٌّخزجش ػٍٝ اوغبة اٌطبٌت ِٙبساد ػب١ٌخ فٟ ػ١ٍّبد 

اٌزشش٠ح ٚاٌزؼشف ػٍٝ اعشاء عغُ االٔغبْ ٚاعزخذاَ االدٚاد اٌطج١خ 

اٌخبصخ ثبٌغشاحخ ٠ٚىْٛ اٌزذس٠ت ػٍٝ دِٝ ِخصصخ ٌٙزا إٌٛع ِٓ 

 .االػّبي

 

 يخخبر انحاضباثثانثا: 

ً ٘زا اٌّخزجش ػٍٝ رذس٠ت اٌطبٌت ػٍٝ اعزخذاَ عٙبص اٌحبعٛة ٠ؼّ

 .ٚغش٠مخ اٌزؼبًِ ِغ األٔظّخ ٚاٌجشاِظ اٌزٟ ٠حزبعٙب اٌطج١ت ِغزمجال
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انًؼخًذ فً كهٍت طب حًىرابً انًُهاج انذراضً انخكايهً  
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