
 

 

 عميد الكليةالسيد كلمة 

 حضرات السيدات والسادة االفاضل ... 

نرحب بكم اجمل ترحيب في الموقع في البداية نود ان 

في جامعة الموصل  طب االسنانااللكتروني لكلية 

المعلومات و البيانات من متمنين ان تجدوا فيه 

 المتعلقة بالكلية . المفيدة و والنشاطات 

جامعة الموصل لتكون  / تأسست كلية طب االسنان

 ئدةالرا صرحا علميا معرفيا يضاف الى المسيرة العلمية

بكوادر تدريسسية تعد  2891لجامعة الموصل في عام 

لية طب الولى في بناية كافتتحت الكلية في سنتها ا ؛)اربعة تدريسيين(اصابع اليد على 

ب علوم طواحدا هو فرع  علميا  تضم فرعا الموصل في جانب مدينة الموصل االيمن وكانت 

علوم طب فرع اخر هو  علميلفرع  مؤسسة2891في عام  ثانية توسعلت األساسية , االسنان

علميين  لتؤسس لفرعين 2891في عام   الثالثة توسعت الكلية للمرةاالسنان السريرية ثم 

وهما فرعي العالج التحفظي وفرع  منشطرين من فرع علوم طب االسنان السريريةاخرين 

وضمن ستراتيجية الكلية وطموحاتها الكبيرة وازدياد اعداد الطلبة والكوادر  , صناعة االسنان

 مهمينعلميين  ليؤسس لفرعين  2891التدريسية توجب التوسع وللمرة الرابعة في عام 

االطفال والتقويم وطب االسنان الوقائي فرع جراحة الفم واالسنان و  عيفر هما  اخرين

نسجم مع االهداف بما يليكتمل عقد الفروع االساسية والسريرية المهمة في الكلية 

المرسومة للكلية. استمرت المسيرة العلمية للكلية حيث ساهمت كليتي الطب البيطري 

تاهيلهم و وكلية طب الموصل بتوفير القاعات الدراسية والعيادات التعليمية لتدريب طلبتنا 

المستشفيات التعليمية لمدينة الموصل حتى تمكنت كليتنا من افتتاح بناية ذات طابع  في

استحداث عيادات طبية تعليمية نموذجية في موقع متميز بما يتالئم كذلك عماري متميز و م

وتجهيزها باحدث االجهزة الطبية  الحديثة ومتطلبات اقسام طب االسنان التخصصية

الطبية العلمية و والتشخيصية ذات المناشىء العالمية الرصينة وتلبية جميع المتطلبات 

 .2889لطلبتنا االعزاء في عام 



 

 

 رة االولى وللم حرصت الكلية وضمن اهدافها وخططها التطويرية باستحداث الدراسات العليا 

في اختصاصي جراحة الفم والوجه والفكين وتقويم االسنان للعام ممثلة ببرنامج الماجستير 

ليتم استحداث بقية طلبة فقط ( 1)عدد المقبولين آنذاك  2881-2881الدراسي 

التحفظي ,صناعة االسنان ,اشعة الفم واالسنان( في االعوام  الالحقة التخصصات )العالج 

واستكماال لمشوار تنشيط برنامج التعليم المستمر في وزارة الصحة ودعما لكوادرها الصحية 

في مختلف تخصصات صحة الفم واالسنان بادرت كليتنا الى استحداث برنامج الدبلوم 

,جراحة الفم والوجه والفكين ,صناعة االسنان  المهني في تخصص عالج االسنان التحفظي

من اجل  رفد المسيرة و  . 1992-1991,وفي تخصص اشعة الفم واالسنان في العام الدراسي 

العلمية واالكاديمية في عراقنا الحبيب بكل مامن شانه االسهام الفعال في تطوير المعرفة 

لجامعي وزيادة فرص الدراسة العلمية والعملية لشباب الوطن وتيسير خيارات التعليم ا

االكاديمية لشريحة حاملي شهادة الماجستير بادرت الكلية الى استحداث دراسة الدكتوراه 

اختصاصات في  1922-1929في تخصص فلسفة في علوم طب االسنان في العام الدراسي 

عتماد ال لقد حرصت الكلية على االلتزام بمعايير الرصانة العلمية وا طب االسنان السريرية . 

 من وزارة التعليم العالي والبحث نافذةاالكاديمي من خالل تطبيق القوانين والتعليمات ال

العلمي ومنها تشجيع اساتذتها على االنخراط في دورات طرائق التدريس والمحاضرات 

والندوات وورش العمل التخصصية والمشاركة في المؤتمرات العلمية والطبية والرياضية 

حث التدريسين على التفاعل والمشاركة بالمناقشات العلمية لطلبة الدراسات واالنسانية و 

اطات الى النشباإلضافة  واالنفتاح على الكليات والجامعات كافة وتبادل الخبرات . العليا 

فأن كلية طب االسنان من الكليات المشهود لها بقيامها بنشاطات طالبية و اجتماعية العلمية 

 .  على مدار السنة  وخيرية

 أمالنا وتطلعاتنا لن تتوقف ان شاء الله 

 وشكرا
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 جامعة الموصل/  عميد كلية طب االسنان 


