نبذة عن فرع طب المجتمع
ابتدأ العمل في الفرع منذ تأسيس كلية طب الموصل العام  1191والذي كان يسمى في حينها
بفرع الصحة العامة والطب الوقائي وقد كان يقوم بالتدريس أساتذة أجانب وعرب لحين تهيئة
الكادرالعراقي حيث كانا األستاذ الدكتور عبد اإلله عبد الموجود والدكتور نزار يحيى نزهت من
األساتذة العراقيين الرواد في التدريس والبحث العلمي في الفرع وذلك من خالل التركيز على
الجوانب الطبية الوقائية في القطر ومدينة الموصل.
لقد حقق الفرع طفرة هائلة في استحداث الدراسات العليا والتي بدأت سنة  1191بفتح دراسة
الماجستير ثم استحدثت دراسة الدبلوم المهنيي سينة 1111والتيي تحوليت ىليى اليدبلوم العيالي فيي عيام
 3002ودراسة الدكتوراه عام  1112وأضيفت دراسة زمالة المجلس العراقي لالختصاصات الطبية
في طب األسرة والمجتمع عــام . 3000
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وفي عام  1122تم استحداث دراسة الددلووم الادالي فدي ادس ا سدري تولحدة لوحالدة الزوحدة لدو اري
الصددحة لبالددام الزتنصصددحب فددي اددس ا سددري  .كددكلق مددام المددرال زددب نددة الزااح ددة الصددحمحة
والولاب الز د تركة زد داردري صدحة وحودوح وزحافيدة وحودوح لتدددحم نددزاي است دارحة زلا دري لد
الزلتز لهدف رف الزستوح الصحي لوزدحوة والاراق.

اهداف الفرع
في نهاية البرنامج األكاديمي لفرع طب المجتمع يتمكن طالب الدراسة األولية الطبية للسنة الثالثة
و الرابعة في كلية طب الموصل من تحديد المكونات المعرفية للمواضيع التالية- :
 -1الوبائيات العامة و الطب المبني على الدليل.
 -3األمراض المزمنة غير االنتقالية.
 -2األمراض المهنية و البيئية.
 -4األمراض الناتجة عن سوء التغذية.
 -9الرعاية الصحية األولية.
 -6اإلدارة الصحية.
 -1برامج وزارة الصحة العراقية.
 -9مبادئ طب األسرة.
 -1علم االجتماع الطبي و علم اإلنسان.
 -10مهارات االتصال الطبية
 -11اإلحصاء الطبي.
 -21المشاكل الصحية العالمية و التقسيم الدولي لألمراض.
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المالك التدريسي لفرع طب المجتمع
ت

الشهادة

االســــــــــــــــم

بورد عراقي – رئيس الفرع

.1

أ.م.د .بسام عبد المبدى محمد علي النعمة

.2

أ.م.د .وليد غانم احمد الطائي

.3

أ.د .أسماء احمد عبد الوهاب الجوادي

.4

أ.م.د .ظافر بشير يحيى اليوزبكي

.5

أ.م.د .زيد مؤيد ياسين شندالة

دكتوراه بورد

.6

أ.م.د .همام غانم ابراهيم الزبير

دكتوراه

.7

م .منى منير احمد عبد هللا العبيدي

ماجستير

.8

م.د .نهى حاجم محمد العساف

ماجستير

.9

م.د .انمار برهان سعيد الديوه جي

دكتوراه

.10

م.م.د .اميل خضر خوشابا

ماجستير

.11

م.م.د .اميمة عبد الرزاق أبراهيم الزبير

ماجستير

.12

م.م .نجالء ابراهيم محمود

ماجستير

.13

م.م .نادية حازم سعيد

ماجستير

.14

م.م .ظفر حكمت البكري

ماجستير

.15

م.م .اميمة عبد الرزاق ابراهيم

ماجستير

دكتوراه – مقرر الفرع
دكتوراه
دكتوراه
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