نبذة عن فرع الطب
تأسس فرع الطب عام  ،1691بكادرتدريسي من غير العراقيين  ،وحتى نهاية الستينيات
كان عدد أعضائه من العراقيين اليزيد عن أربعة من أساتذتنا األجالء  ،وبجهود القائمين عليه
ومواكبة العلم والبعثات والزماالت الدراسية اصبح يضم حاليا " "19تدريسيا في مختلف
اختصاصات الطب الباطني ويضم الفرع شعبتي الطب النفسي واألمراض الجلدية .
واليزال الفرع مستمرا بتاهيل االطباء الجدد الذين تم التحاقهم بالفرع مؤخرا عن طريق
الزماالت والبعثات واالجازات الدراسية ليكونو تدريسين مؤهلين مستقبال .يقوم اساتذة الفرع بتغطية
التدريسات النظرية والسريرية وحلقات المناقشة في الطب الباطني وفروعه لطلبة المراحل الثالثة
والرابعة والخامسة والسادسة واإلشراف على تدريب طلبة البورد العراقي والعربي في الطب
الباطني والطب النفسي  ،ويشارك بعض أعضائه في تدريب طلبة البورد في طب الطوارئ وطـب
األسرة وجراحة الوجه والفكين.
يشرف الفرع على دراسةة الةدبلوم العةالي فةي أمةراض المفاصةل والتأهيةل الطبةي الةذ تمةة عةادة
فتحه منذ عام  ، 1006كما تمة الموافقة على استحداث دراسة الدبلوم العالي في الطب الباطني .
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اهداف الفرع
تطةةوير المنةةاه فةةي الدراسةةات األوليةةة والعليةةا مةةن خةةالل تحةةديي أســــةةـلو ومحتويةةات
المحاضةةرات العلميةةة و قامةةة االجتماعةةات الســةةـريرية واإلشةةراف علةةى البحةةوث العلميةةة وتطةةوير
طرق التدريس السرير و تباع طريقة تدريس المجاميع الصغيرة ( )10-8طـةـال فةي المجموعةة
الواحدة لمةا فةي كلةن مةن فائةدة علميةة ملموسةة واعتمةاد طريقةة (  (OSCEلالمتحانةات السةريرية
وأسئلة كات االختيار الواحد و أسئلة حل المشاكل السريرية مع أسئلة شرحية قصيرة لالمتحانات .

المالك التدريسي لفرع الطب
ت

الشهادة

االسم

.1

أ.م.د .رامي محمد عادل خليل الحيالي

بورد عربي باطنية  -رئيس الفرع

.2

أ.م.د .أروى محمود فوزي الصراف

بورد عربي باطنية  -مقرر الفرع

.3

أ.م.د .مزاحم فتاح محمود الجيتجي

عضو وزميل كلية األطباء الملكية البريطانية – عميد الكلية

.4

أ.د .نجاة محمود اليأس الصفار

.5

أ.د .الهام خطاب عبد هللا الجماس

دكتوراه طب المجتمع

.6

أ.م.د .فاخر يوسف حسين

بورد عراقي باطنية

.7

أ.م.د .خالد نافع مصطفى الخيرو

بورد عربي باطنية

.8

أ.م.د .إسماعيل داود سعيد

.9

أ.م.د .إستبرق محمد صالح اليوزبكي

.11

أ.م.د .ظاهر جميل صالح الحبو

.11

عضو كلية األطباء الملكية البريطانية (الطب النفسي)

زميل كلية األطباء الملكية البريطانية
بورد عراقي باطنية
ماجستير فسلجة طبية
بورد عراقي باطنية

أ.م.د .ضياء عبد القادر أحمد الحمداني
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تكملة المالك التدريسي لفرع الطب
ت

الشهادة

االسم

.12

أ.م.د .جاسم محمد طيب الحيالي

عضو وزميل كلية األطباء الملكية البريطانية

.13

أ.م.د .ضياء جبر جاسم الليلة

عضو وزميل كلية األطباء الملكية البريطانية

.14

م.د .عماد الدين إبراهيم البدراني

بورد عربي باطنية

.15

م.د .بشار شاكر محمود

بورد عراقي باطنية

.16

م.د .محمد خالد ياسين الحاج حمو

بورد عراقي باطنية

.17

م.د .عبد الحق عامر سعد هللا النعيمي

بورد عراقي باطنية

.18

م.د .هالة نذير بشير السلمان

بورد عراقي جلدية

.19

م.د .عبد هللا زهير عبد الكريم

بورد عراقي باطنية

.21

م.د .علي عبد الرحمن المال ذنون

بورد عراقي باطنية

.21

م.د .أنويه يوسف انويه

بورد عربي باطنية

.22

م.د .حسين محمد جمعة

بورد عربي باطنية

.23

م.د .محمد محمود فتحي الشيخ عيسى

.24

م.د .محمد عبد الهادي أيوب

بورد عراقي باطنية

.25

م.د .قاسم سالم قاسم الجلبي

بورد عربي جلدية

.26

م.م.د .احمد طه خلف

بورد عراقي طب الجملة العصبية

دكتوراه جلدية
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