
ي سطور
 
 الكلية ف

ي العام الدراسي 
 
تأسست كلية طب االسنان ف

لتكون لبنة اساسية اخرى تضاف  2891-2891

ي جامعة الموصل كي تصبح 
 
اىل بقية الكليات ف

          رافدا مهما من روافد العلم وخدمة 

المجتمع.                                                             

, شغلت الكلية موقعي   ضم ن الحرم الجامعي

ي تشغلها 
حيث كان الموقع االول هو البناية الت 

حاليا كلية الزراعة والغابات بالقرب من عمادة كلية 

االداب..ثم انتقلت اىل موقعها الحاىلي بالقرب من 

ي 
 
احد مداخل الجامعة والمقابل لحي الحدباء  ف

طب  لقد جسد تاسيس كلية. " 1002سنة 

ي جامعة الموصل
 
 لدور الجامعة  األسنان ف

ً
تعزيزا

ي أبواب ومجاالت 
 
ي خدمة المجتمع عبر الولوج ف

 
ف

ي التدريب واالستشارات والتعليم 
 
متنوعة ف

ي 
 
ها االمر الذي أدى ف والتحديث المستمر وغب 

محصلته إىل تطوير نوعية الخدمة المقدمة 

لنظام القبول المركزي الكلية تخضع و  للمجتمع. 

فإنها تعتمد دراسي النظام المن حيث م العاىلي والبحث العلمي و وزارة التعلي الُمعتمد من قبل

 النظام 
 
يةغة السنوي وبالل خمس  فإنها تستغرق مدة الدراسة الصغرى فيها أما عن . اإلنكلب  

 
ُ
ي طب وجراحة الفم واألسنانمنح المُ سنوات ي

 
عدد  وقد بلغ، تخرج بعدها شهادة البكالوريوس ف

.  1012-1010العام  انتهاء لغاية ( خري    ج2342) شهادة البكالوريوسالحاصلي   عىل  الخريجي   

 شهادات الكلية تمنح ن أباألضافة اىل الشهادة المذكورة , ف
ُ
شهادة الدكتوراه ، شهادة ) هي ليا ع

ي مختلف تخصصات طب االسنان وعلوم طب االسنان  (الماجستب  ، شهادة الدبلوم العاىلي 
 
وف

ي و  (عمادة الكليةحيث البناء من ) منفإنها تتكون كلية لأما عن هيكلية ا  .األساسية
تضم إدارة الت 

ي الكلية إضافة إىل فرع علوم طب األسنان األساسية  والعلمية الكلية و كافة الشعب اإلدارية 
 
ف

( ويضم ي هي فرع  األخرىاألربعة فروع العلمية وال العيادات الطبية و)المستشف  التعليمي
والت 

، فرع صناعة األسنان، فرع األطف جراحة الفم والوجه ي والفكي  
 
 ال والتقويم وطب األسنان الوقائ

ي عالج االسنان فرع  و 
 .التحفظ 

 الكلية  أن  
ً
ي  عبر لعطاء العلمي ا إىل تسع دوما

 
بما الرصوح العلمية ومنابرها المشاركة الدؤوبة ف

عزز 
ُ
، وجودة الخدمة الُمقدمة للمجتمع  العملية التعليميةي

ً
 ثانأوال

ً
 .يا

 وهللا الموفق..... 


