
 
 
 
 
 

 كلية طب االسنان

 الدراسات االولية

 

 الدراسات االولية

عىل رفد مدينة الموصل الحدباء خاصة والعراق والوطن  2893دأبت الكلية ومنذ بداية تاسيسها عام 

ي دفعتها االوىل عام 
 
ين طبيب أسنان ف ي عامة  بأطباء األسنان ، وكان لها ذلك بتخري    ج ثمان وعشر العرب 

 الكىلي للدراسات األولية  حتى عام 2891
ي دفعتها 3132. وليبلغ عدد الخرجيي  

 
والثالثون  الخامسة وف

 متخرجا.  3542

ح   تعد  مهمة اكتساب الطالب المعرفة الوافية لمفردات طب وجراحة الفم واالسنان من خالل شر

ية من اهم  ي طب االسنان للمادة النظرية والعملية وباللغة االنكلي  
 
المصطلحات العلمية  المستخدمة ف

ي الممنهج و هاج علمي واكاديمي  عىل مدار خمسة سنوات ذلك من خالل مناولويات التعليم الطت 

ي   دراسية
 
ي من خاللها يتم التعرف  عىل جميع  انواع المواد واالجهزة المختلفة المستخدمة ف

كاملة والتى

نامج االكاديمي االعدادي للطالب اىل  تعزيز ثقة الطالب  مجال طب وجراحة الفم واالسنان , لقد هدف الي 

ميع انواع المرض   والحاالت المرضية ومناقشة الطرق العالجية المثىل بنفسه وتوجيهه للتعامل مع ج

ي شعة شفاءه وفق مبدا استخدام كل  مفاصل 
 
ي تزيد من ثقة المريض بطبيبه وتساعد ف

افية والتى باحيى

. لقد عزز  ي  للطلبة الخريجيي   مع المرض 
ى
ي واالخالف

االخالقيات الطبية ورفع مستوى التعامل المهت 

نامج ا ات وتزويد الطلبة بها الي  الكاديمي للطلبة اليات ومبادئ  التعليم المستمر من خالل القاء المحاض 

ات الرقمية واستخدام النماذج  عىل موقع الكلية و عرض االفالم التعليمية واستخدام اجهزة العرض والكامي 

ات التعليمية واجراء الدورات التدري ات والنشر بية وورش العمل والتعليم التعليمية التوضيحية والبوسيى

ي وطرح المجاميع الطالبية والملتقيات الثقافية لرفد الروح الطالبية وتغذيتها بمبادى 
الشيري والتطبيقى

تشجيع المبادرات وجهود تطوير القدرات اإلبداعية التعاون والتقارب بي   التدريسي والطالب من خالل  

ي والبحث والرعاية ا ي التعليم الطت 
 
ساهم .  لقد لصحية واإلدارة من أجل تحقيق أفضل النتائجوالتمي   ف

ي بناء وتطوير 
 
ي تساهم ف

ي دعم القيم والتقاليد الجامعية التى
 
نامج االعدادي للطلبة بطريقة واخرى  ف الي 

ي وترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعدالة 
 
شخصية الطالب الجامعي ورفع مستواه الثقاف

ام  .االخر والمساواة واحيى

 03/7/2322اخر تحديث 


