فزع الكيميبء الحيبتيت
نبذة تبريخيت:
كسع الكَمَاء الحَاحَت واحدا من أهم اللسوع الطبَت األظاظَت كٌ كلَت الطب  ،وقبد كباه هبرا اللبسع
موحببدا مببغ كببسع اللعببلأت م ببر حاظببَط كلَببت الطب فالمولببل ححببج اظببم كببسع اللعببلأت والكَمَبباء
الحَاحَببتو وكببٌ ػببا  8978انشببطس كببسع اللعببلأت و الكَمَبباء الحَاحَببت لَكببوه كببسػَن همببا كببسع
الكَمَاء الحَاحَت وكسع اللعلأت الطبَت و
وٍضم هرا اللسع شؼبخَن هما شؼبت الكَمَاء الطبَبت والكَمَباء الحَاحَبت ومبن ماليمبا ٍبخم حبدزٍط
طلبت الدزاظاث األولَت وطلبت الدزاظاث الؼلَا (الماجعخَس والدكخوزاه والبوزد الؼساقٌ ) و
التدريسبث التي تجزى في الفزع:
حقو شؼبت الكَمَاء الطبَت فخدزٍط مادة الكَمَباء الطبَبت لطلببت الابق األوم ،وم يبا هبره المبادة
ٍشببمل ملخلببق امخاالبباث ػلببو الكَمَبباء ،م يببا الكَمَبباء الؼامببت ،الكَمَبباء الخحلَلَببت ،الكَمَبباء
الؼضوٍت ،الكَمَاء إضاكت إلي أظط الكَمَاء الحَاحَتو إه اليدف من ذلك هو اإللما فباطساف ػلبم
الكَمَاء الحَاحَت والرً ٍعخ د ػلي ملخلق ػلو الكَمَاءو
أمبا شببؼبت الكَمَبباء الحَاحَبت كَببدزض طلبببت الابق المببانٌ مببن ماليبا موضببوع الكَمَبباء الحَاحَببت
وفمؼدم  3ظاػاث نظسٍت وظاػخَن ػملَت أظبوػَا مام كا اللالَن للمسحلبت المانَبت و واليبدف
من حدزٍط موضوع الكَمَاء الحَاحَبت هبو لليبم الخلباػاث الكَمَا َبت الخبٌ ححابل دامبل اػضباء
الأعم وكرلك ما ٍحال كٌ ظوا ل الأعم الملخللت مالت الد  ،هره الخلاػاث اليامت الخبٌ ٍسحكبص
ػلَيا كمَس من الؼلو الطبَت األمسى ومالت ػلم الط الباط ٌ  ,والخٌ حعخلد لليم وحشلَص
الحاالث المسضَت .
كمبببا ٍقبببو فؼبببر أػضببباء كبببسع الكَمَببباء الحَاحَبببت فخبببدزٍط طلببببت الدزاظببباث الؼلَبببا (الماجعبببخَس
والدكخوزاه والبوزد الؼساقٌ)كٌ موضوػٌ الكَمَاء الحَاحَت المخقبد والكَمَباء العبسٍسٍت ،والـاٍبت
من ذلبك حؼلبَم الطلببت المصٍبد مبن الخلباػاث الطبَؼَبت الحالبلت كبٌ ػمبو وكبٌ مابوس الأعبم
والحاالث المسضَت ال احأت ػن الللل كٌ الخلاػاث الكَمَا َت كٌ أً ػضو من أػضاء الأعمو
كمببا ٍقببو فؼببر أػضبباء كببسع الكَمَبباء الحَاحَببت فخببدزٍط طلبببت الاببق العببادض كببٌ كلَببت الطب
وفالخ عَق مغ الط الباط ٌ فحل مؼضباث فؼبر االمبسام مبن مبام ححلَبل ال خبا الكَمَا َبت
للمسضي
الدراسبث العليب:
8و دزاظت الماجعخَس :حم القبوم لدزاظت الماجعخَس ألوم مسة كٌ كسع الكَمَباء الحَاحَبت كبٌ الؼبا
الدزاظٌ  8976-8975ػ بدما حبم قببوم  3طلببت لدزاظبت الماجعبخَس كبٌ الكَمَباء الحَاحَبت الطبَبتو
وم ر ذلك الحَن حوالل قبوم الطلبت وقد وشبمل القببوم مسٍأبٌ كلَباث الطب والابَدلت والطب
البَطسً والؼلبو (حلابص الكَمَباء) ،وقبد حأباوش ػبدد المخلبسجَن لحبد هبرا الؼبا  66مبسٍ
م خشببسٍن كببٌ ملخلببق الكلَبباث األمببسى كببٌ جامؼخ ببا وكببٌ ؿَسهببا مببن الأامؼبباث و كمببا حببم زكببد
ملخبساث وشازة الاحت فلسٍأٌ كسػ ا من الرٍن حالوا ػلي شيادة الماجعخَسو
2و دزاظت الدكخوزاه :حم القببوم ألوم مبسة كبٌ كبسع الكَمَباء الحَاحَبت كبٌ الؼبا الدزاظبٌ -2666
 2667وقد كاه القبوم لماد من الطلبت ،حلس احدهم فداٍت ػا .2686
وقد ظاهم م خعبو اللسع فخدزٍط ػلم الكَمَاء الحَاحَبت والكَمَباء العبسٍسٍت كبٌ ػبدد مبن الكلَباث
األمسى ظواء فأامؼبت المولبل أو فكلَباث جامؼباث أمبسى م يبا كلَبت الابَدلت ،وطب األظب اه،

وط نَ وى وكلَت الخمبسٍر وكلَبت الخسفَبت السٍاضبَت (جامؼبت المولبل) وكلَباث الطب فأامؼبت
لاح الدٍن كٌ ازفَل و جامؼت حكسٍج وهرا الخدزٍط ػلي معخوى الدزاظاث األولَتو
أما ػلي معخوى الدزاظباث الؼلَبا كقبد كباه ليبرا اللبسع نابَ كبَبس كبٌ حبدزٍط طلببت الماجعبخَس
والببدكخوزاه والبببوزد الؼساقببٌ كببٌ ملخلببق كببسوع وشببؼ كلَببت الط ب فأامؼخ ببا م يببا كببسع ط ب
المأخمغ وكسع األمسام وكسع اللعلأت وكسع األدوٍت وكبسع الخشبسٍإ إضباكت إلبي طلببت الببوزد
الؼساقٌوفاإلضاكت الي المعاهمت اللؼالت النأاش فحود طبا الدزاظباث الؼلَبا لكاكبت كبسوع الكلَبت
لدزاظت الماجعخَس والدكخوزاه والبوزد الؼساقٌ
أهداف الفزع
حطبببوٍس الم ببباه كبببٌ الدزاظببباث األولَبببت والؼلَبببا مبببن مبببام ححبببدٍذ أظــــبببـلو ومحخوٍببباث
المحاضببساث الؼلمَببت وإػطبباء المؼلومبباث وجؼليببا ك بٌ مخ بباوم أٍببادً الطلبببت كَمببا ٍلببص شٍببادة
مؼببسكخيم وميببازاحيم وقببدزاحيم كببٌ مواضببَغ الكَمَبباء الطبَببت والحَاحَببت والعببسٍسٍت كَمببا ٍلببص
ػاقخيا فخلعَس الَت حدود االمسام والمعاػدة كٌ حشلَايا .
أعضبء الهيئت التدريسيت:
ٍبلبؾ ػببدد م خعببٌ كببسع الكَمَباء الحَاحَببت  18م خعببا ػلببي المباد الببدا م والؼقبودو وٍبلببؾ ػببدد
الخدزٍعََن ػلي ماد هرا اللسع  88حدزٍعَا فملخلق الدزجاث الؼلمَت
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االظــــــــــــــــم
أو ودو حاش ػاوً دمحم الشاهسً
و شٍ دمحم ػلٌ الياشمٌ
أو ج اه دمحم جمَل ٍاظَن
ودوامأد حاش ػبد ماطلي ال ؼَمٌ
ودو ظسى مَس الدٍن محٌ الدٍن ذنوه
و احعاه حعن طه حعَن الدفاؽ
ودو ػمس دمحم ٍحَي نأم الللَل
و لبا مَسً لالإ داؤد جلمَساه
و و زؿد ملَل افساهَم
و و ماهس ػبد العخاز افساهَم
و و مسٍم هانٌ ػبد الأام
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