نبذة عن فرع التشريح
تأسس فرع التشريح منذ تأسيس كلية طب الموصل عام ،1191يقاو تريييايو الفارع املتارييس
النظري والعملي لممدة التشريح العيمني واألحيمء الطبية لطلبة المرحلاة األولاو وكاذلل التارييس النظاري
والعملي لممدة التشريح العيامني والتشاريح العبابي واألنيا ة واألجناة لطلباة المرحلاة اليمنياة والتشاريح
العيمني والشعمعي للمارحلتي  .الماذكوية انفام ويحتاوي الفارع علاو وحارة البحاو الت ريبياة التاي تاوفر
الحيوانااما المبتبريااة كاامل رألاا واأليانااب لءاارب وجااراء البحااو العلميااة ويحتااوي الفاارع علااو وحاارة
الم هر االلكتروناي حيات تاص نباب جهام حاريت ومتطاوي .كمام يوجار فاي الفارع متحا يضاص نمامأل
وعينما االستيكية واشرية محنطة ومحفوظة .يقو الفرع أيضام اقباوط طلباة كلياة الطاب وطاب األسانما
لرياسااة الممجيااتير والااركتويال فااي التشااريح وام اارا علاايهص حياات تااص تبااري  03طملااب ممجيااتير و
7ساابعة طااالد دكتااويال .ويقااو الفاارع اااأجراء الياايمنمياا ااهريم ش امشااميكة طلبااة الرياسااما العلياام
واإ را أسمتذة الفرع .
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اهداف الفرع
 .1المتابعة المستمرة وتطوير العملية التدريسيية المتتبريية يل ال يرل والتطية الموليوقة لت يي
الجودة والوصول لالقتمادية.
 .2مساندة ودقم قملية لمان الجودة واالقتماد بما يتماشى مع أهداف ال سم ورسالته.
 .3إكتساب الطالب تبرة ومعلومات دقي ة ل الجانب التطبي ل والسريري والشعاقل للتشريح .
 .4إكتساب الطالب معلومات معم ة ل قلم األنسجة واألجنة واأل ياء المجهرية.
 .5المساهمة ل ال اظ قلى االقتمادية للكلية.
 .6ر ع المستوى العلمل للدراسات العليا للمان جودة قالية ل الك اءة العلمية.

المالك التدريسي لفرع التشريح
ت

االســــــــــــــــم

الشهادة

.1

أ.م.د .محمد طيب طاهر جرجيس

دكتوراه  -رئيس الفرع

.2

م.د .احمد هشام قاسم الهاشمي

دكتوراه  -مقرر الفرع

.3

أ.د .عبد الجبار ياسين محمد الحبيطي

دكتوراه

.4

أ.م.د .حافظ علي محمود العشو

دكتوراه

.5

أ.م.د .مها عبد الجبار ابراهيم السماك

دكتوراه

.6

أ.م.د .بثينة حاتم هاشم السبعاوي

دكتوراه

.7

أ.م.د .وحدة عبد الرزاق محمود خروفة

دكتوراه

.8

م.د .نبيل حمد هللا عزيز الفهادي

دكتوراه

.9

م .هناء نجم عبدهللا النعيمي

ماجستير
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تكملة المالك التدريسي لفرع التشريح
ت

الشهادة

االســــــــــــــــم

.13

م.د .رمزية حسن عبدالرحمن

دكتوراه

.11

م.د .كوكب ادريس محمود المشهداني

دكتوراه

.12

م.د .ميسون محي الدين حسن القزاز

دكتوراه

.10

م.د .عمر رياض حمدي

دكتوراه

.14

م .لمى ابراهيم خليل العالف

ماجستير

.19

م .منى زهير عبد الكريم الحمداني

ماجستير

.16

م .باسمة عبد القادر مصطفى السراج

ماجستير

.17

م .رند عبد اللطيف عبد هللا الحسو

ماجستير

.11

م .إنعام عبدالمنعم عبدالباقي الجليلي

ماجستير

.11

م.م .اشرف عبد الرحيم الصميدعي

ماجستير

.23

م.م .رنا ممتاز رؤوف قصاب باشي

ماجستير

.21

م.م .شيماء فيصل يونس الزبيدي

.22

م.م .فاتن ذنون عبدالرحمن الطائي

ماجستير

.20

م.م .سيماء عبد القادر احمد فتاح

ماجستير

.24

م.م .علي عادل داؤد محمد النعيمي

ماجستير

.29

م.م .مآرب حميد احمد

ماجستير

.26

م.م .لقاء خليل عثمان

ماجستير

ماجستير
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وحدة المجهر االلكتروني
كلية طب الموصل م الكليما الرائرة في مواكباة التطاوي العلماي الحاريت .وما ذاذا المنطلا ،
دأد عميرذم اليما األستمأل الركتوي مزاحص قمسص البيمط علو وعمدة العمل اوحرة الم هار االلكتروناي
َ
في الكلية اعر التوق الذي حر منذ عم  .2330لقار تا اص اساتيراد جهام الم هار االلكتروناي الحاريت
املتعموا مع م لس محمفظة نينوى (ضم تنمياة األقامليص) ،حيات تا اص نباب وتشاءيل ال هام في اهر
حزيراا  2311واكفمءاا عراقية  .%133وحمليم ش يقاو ال هام افحات وتباوير النمامأل النياي ية
المبتلفة المقرمة م قبل البمحيي ..

نبذة عن الجهاز
ال هاام ذااو  TECNAI G2 SPIRIT BIOوذااو ذولنااري المنشااأ ،ما ااركة  ( FEIفيلياابس
سماقم ش) ..ا
وا ال هم متطاوي وحاريت ،حيات يقاو ااملتكبير ولاو حار ( )033333ثالثممئاة ألا مارة،
وذااو جاامذز لفحاات العينااما البميولوجيااة والنيااي ية المبتلفااة .يمتاام ال هاام اوجااود وحاارة ساايطرة
الكترونية تنظص العمل في مراحلهم المبتلفة م معميرة ومراقبة وفحت وتبوير وخزا المعلوماما،
ثص عرضهم علو م ة الكومبيوتر وطبمعتهم أو حتو تحويلهم ولو أقراص (..)CD's
العاملين في وحدة المجهر االلكتروني :
 1ـ الاركتوي نبيال حمار عزياز الفهامدي /ماري
في كلية طب الموصل /فرع التشريح ،مياووط
وحرة الم هر االلكتروني منذ عام  1114لحار
اآلا ،ومتريد املعمل علو ال هام ال ريار فاي
ذولنرا /ركة .FEI
 2ـ الطبيب أحمر عبر أحمر /ماري ميامعر فاي
كليااة طااب الموصاال /فاارع األحياامء الم هريااة
ومتاااريد املعماااال علااااو ال هاااام ال رياااار فااااي
ذولنااارا /اااركة  ( FEIطملاااب دكتاااويال فاااي
انكلترا ).

د .نبيل حمدهللا عزيز

 0ـ يئيس مهنرسي حي يونس عبر والذي له خبرة في م مط ياط األجهزة الطبية التشبيبية
املكومبيوتروتريد علو التبوير املم هر االلكتروني في تركيم .
 -4لقمء خليل عيمما  /مري ميمعر .
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مستقبل العمل بالمجهر االلكتروني :
تص مفمتحة عبة العقود الحكومية الستكممط اعض المواد الكيميموية والملحقما الال مة لزيمدة
كفمءة الوحرة م خالط القيم اتحضير وتقطيع العينما ضم نفس الوحرة دوا الرجوع ولو مبمدي
خميجية ممم سيزير م كفمءة عمل الوحرة.

وحدة البحوث التجريبية (بيت الحيوان):
تأسس ايت الحيوانما التماع لكلية طب
الموصل والذي يقع خمي الكلية في الفرع
المقمال لهم في اليبعينيما وكما يحوي علو
حيوانما عريرة منهم الفئراا وال رألاا
وخنم ير غينيم والضفمدع واأليانب وقر سمذص
كييرا في توفير الحيوانما الت ريبية لطلبة
الرياسما األولية وطلبة الرياسما العليم.
وأاما الحبمي الذي فرب علو العراق عمنو ايت الحيوانما مم عمنته اقية الموسيما م نقت
البرمما  ،ولك في عم  2332تص وعمدة صيمنة ايت الحيوانما وتحويله ولو وحرة البحو
الت ريبية ارعص كبير م األستمأل الركتوي ي العماري عبر العزيز والذي كما عميرا للكلية في تلل
الفترة واعر الحرد التي نت علو العراق في عم  2330لص تيلص وحرة البحو الت ريبية م اآلثمي
اليلبية لهذل الحرد منهم ما الموسيما األخرى.
وفي عم  2337تص وعمدة وعممي وتأثيت وحرة البحو الت ريبية اشكل كبير وكما أللل كله ارعص
كبير م األستمأل الركتوي مزاحص قمسص البيمط (العمير سماقم) والذي أولو اذتمممم كبيرا امل منب
العلمي م خالط متماعمته الميتمرة وحرصه الشرير علو االيتقمء اهذل الوحرة  .تحوي اآلا وحرة
البحو الت ريبية علو الفئراا وال رألاا واأليانب وقر سمذمت كييرا اتزوير عردا كبيرا م طلبة
الرياسما العليم في الكلية واقية الكليما في جممعة الموصل املحيوانما الت ريبية .يضص كمدي وحرة
البحو الت ريبية كل م د .ايينة حمتص اليبعموي ميوولة وحرة البحو الت ريبية د .صرا عبر
الحيي صمدق (طبيب ايطري) واليير احمر صبحي .
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