نبذة عن فرع النسائية والتوليد
تأسس فرع النسائية والتوليد عام  1691في الوقت الذي كانت فيه كلية الطب تابعة لجامعة
بغداد وقبل تأسيس جامعة الموصل عام . 1691
يقوم الفرع بتدريس مادة األمراض النسائية والتوليد لطلبة الدراسات االولية وللمراحل الرابعة
والخامسة والسادسة كما يقوم الفرع باإلشراف على تدريب طلبة الدراسات العليا (دراسة المجلس
العراقي والعربي لالختصاصات الطبية) واالشتراك بتدريب طلبة طب االسرة في مادة النسائية
البورد العراقي والعربي والدبلوم العالي من اختصاص طب االسرة .يقدم اعضاء الهيئة التدريسية
في الفرع اضافة الى واجباتهم التدريسة بتقديم افضل الخدمات العالجية واالستشارية للمرضى
الراقدين في المستشفيات التعليمية اضافة الى عملهم في المركز الطبي االستشاري التابع لجامعة
الموصل كما يقوم الفرع بتنظيم الدورات التنشيطية لالطباء الممارسين لالطالع على اخر
المستجدات العلمية .
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اهداف الفرع
إن البرنامج األكاديمي و السريري لفرع النسائية والتوليد يمكن طالب الدراسةة األوليةة فةي كليةة
الطةةب للمراحةةل الرابعةةة و الخامسةةة مةةن تاةةكديد المكونةةات المعرفيةةة لمواضةةيع مختلفةةة وشةةاملة فةةي
النسائية والتوليد .اما بالنسبة للطلبة الصف السادس فالمنهاج هو الدوام فةي مستشةفى البتةول التعليمةي
حيةةي يطلعةةكون علةةى األمةةراض النسةةائية ومشةةاكل الامةةل ي نةةاء دوامهةةم فةةي ردهةةكات المستشةةفى كمةةا
يسةةمل لهةةم بةةدخول صكةةكالة الةةوالدة وصةةالة العمةةكليات والطةةوارا لالطةةالع علةةى الاةةاالت المرضةةية
الطككةةكارئة والعمليةةات الجراحكككككةةكية كمةةا يةةداوم الطلبةةة فةةي مركةةز الاةةدباء لالطككةةكالع علةةى رعايةةة
الاوامل ي ناء فترة الامل ويعطى الطلبةة حلقةات نقاشةية يسةبوعية بأحكةكد المواضةيع المهمةة حيةي إن
دوامهم في الصف السةادس يةلهلهم إلةى دخةول االمتاةان النةكهائي بطريقةة مقبولةة لمعايكةكير ضكةكمان
الجككككودة لكليككة الطب  /جامعة الموصل.

المالك التدريسي لفرع النسائية والتوليد
ت
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