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 المقدمة

 

 

 بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا..

 وبعد..

جامعة تكريت للتعرف على نظام التسجيل  –طلبة كلية طب االسنان يسعدنا ان نقدم هذا الدليل لمساعدة 

من خالل المعلومات والخدمات الواردة في الكتيب, المتضمن آلية التسجيل والجداول الدراسية ونسب 

الغياب ومواضيع اخرى تهم الطالب ليتحقق لدى الطالب معرفة بكل المصطلحات الواردة في الكلية 

ة كي يتجنب الوقوع باالخطاء ومعرفة ما هو عليه من واجبات وما له من حقوق والتعليمات االنضباطي

 وليكون ملم بكل ما يخصه داخل الكلية.

 متمنين لطلبتنا االعزاء النجاح والتوفيق الدائم
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 كلمة عميد الكلية:

   

حة هي التي تستطيع في فلسفة التعليم يعتبر الطالب هو محور العملية التربوية, والمؤسسة التعليمية الناج

 ان تجعل من الطالب عنصراً متخصصاً وكفؤاً وناجحاً ليس فقط في خدمة المجتمع بل في قياته ايضاً.

 وطموح كليتنا هو تخرج طبيب اسنان ناجح علمياً وعملياً وقادر على احداث فرق في مجال مهنته السامية.

ن تكون العملية التعليمية الموجهة اليه ايجابية ولكي يقوم الطالب بهذا الدور االيجابي في مجتمعه يجب ا

ايضاً ولذلك تهدف كليتنا دائماً ممثلة بتدريسييها ومنتسبيها الى التعاون مع الطالب وسوق العمل لغرض 

 انتاج مخرجات ثمينة تتصف بالجودة واالتقان اال وهي الخبرة العلمية والعملية لخريج الكلية.

الكلية اضع كل خبرتي ومعلوماتي اضافة جهودي التربوية في خدمة هذه  ومن موقعي المتواضع في قيادة

ً الى جنب مع كل التدريسيين والمنتسبين الذين لوالهم ما كان للعملية التعليمية ان  االهداف السامية جنبا

 تصل الى هذا المستوى من النضج.

 . مع التقدير.اشكر جميع من يساعدني في هذه االهداف وادعو االخرين الى مساندتي .

 

 

 

 

 

 

 

 أ.م. مثنى شعبان رجب

 عميد الكلية

  

http://cden.tu.edu.iq/other/309-أ-م-مثنى-شعبان-رجب.html
http://cden.tu.edu.iq/other/309-أ-م-مثنى-شعبان-رجب.html


3 

 

 :رؤية الكلية

تطمح الكلية ان تحتل الموقع المتميز على الصعيد العلمي والعملي من خالل تفوقها في تقديم الخدمات 

 الطبية واالستشارية والعلمية والبحثية للمجتمع ومواكبة لتطورات العلمية والتقنية والبحثية في العالم.

 

 

 :رسالة الكلية

 تسعى كلية طب االسنان في جامعة تكريت الى تخريج طبيب اسنان متميز في مهنته واخالقه وانسانيته.

 واالسنان ولجميع المواطنين وقائياً وعالجياً.والى تقديم الرعاية الصحية في مجال طب وجراحة الفم 

كما تسعى الى التميز في اعداد طبيب االسنان ليكون قادراً على متابعة الدراسات العليا واجراء البحوث  

 العلمية في مجال اختصاصه.
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 :فاالهدا

ً لتغطية احتياجات المستشفيات 1 والمركز الصحية في . تخريج أطباء األسنان مؤهلين علميا و عمليا

 مديريات محافظة صالح الدين والمحافظات المجاورة وكذلك بقية محافظات القطر بصفة عامة.

. إعداد البرامج الصحية الوقائية لجميع شرائح المجتمع وذلك من خالل الدراسات والبحوث الخاصة 2

 بصحة الفم واألسنان .

مستشفى الكلية وبأشراف االختصاصيين في مجاالت طب  . تقديم العالج لكافة المواطنين المراجعين الى3

االسنان المختلفة . وذلك من خالل االستفادة من التقنيات الحديثة واستخدام األجهزة واألدوات المتطورة 

 في العيادات الخارجية لكلية طب األسنان.

ما يستجيب الحتياجات . تنظيم برنامج الدراسات العليا لتأهيل االختصاصين في مجاالت طب األسنان ب4

 المجتمع والتطوير المستمر للخدمات الطبية والصحية .

. تنظيم برامج التعليم المستمر بما يؤمن التجديد الدائم لمعارف أعضاء هيئة التدريس واألطباء 5

 الممارسين وتطوير قدراتهم العلمية والمهنية والبحثية.

 شعار الكلية:
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 :معيار القبول

القبول في كلية طب االسنان بناًء على المجموع الذي تحدده وزارة التعليم العالي والبحث يتحدد معيار 

 العلمي لخريجي الدراسة االعدادية / الفرع العلمي..

مجموع القبول في كلية الصيدلة  وعلى منوغالبا يكون مجموع القبول اقل من مجموع قبول كلية الطب 

 في الجامعات العراقية

 :المؤهلة للقبولالشهادات 

 الفرع العلمي. -يقبل الطالب من حملة الشهادة االعدادية  -

 الطلبة االوائل من كليات )الطب البيطري, العلوم )قسمي االحياء, والكيمياء((. -

 :المستمسكات والوثائق المطلوبة

 ( 6صور خلفية بيضاء عدد.) 

 .)هوية االحوال المدنية للطالب والوالدين )نسخ ملونة 

 .)وثيقة الدراسة االعدادية )اصلية + نسختين ملونة 

 .)بطاقة سكن وتأييد سكن )نسخ ملونة 

 .)بطاقة تموينية )نسخة ملونة 

 .البطاقة المدرسية 

 .فحص طبي 

 .)هوية الكفيل )نسخة ملونة 

  قرصCD  محملة عليه جميع المستمسكات اعاله بصيغةPDF  اوJPG. 

 :اجراءات القبول

 الكلية في بداية كل عام دراسي خاصة ألستقبال الطلبة الجدد المقبولين.تشكل لجنة في  -

تقوم اللجنة بكتابة اسم الطالب في سجل خاص في شعبة التسجيل ومع المعلومات المطلوبة عن الطالب  -

 )التولد والمحافظة والرقم االمتحاني(.

ا المستمسكات المطلوبة ورقياً وعلى يسلم الطالب ملفاً خاصاً بالقبول يحتوي على معلومات ترفق معه -

 ن حسابات الكلية لغرض المباشرة..ووصل م CDقرص 

يتطلب كفيل للطالب يجب أن يكون ولياً ألمر الطالب أو موظفاً في دائرة من دوائر الدولة وعلى المالك  -

 الدائم ويجلب تاييداً يؤيد استمراره بالدوام ونسخة من هوية الكفيل.

 لفات من قبل اللجنة يقوم اللطلبة بالمباشرة بالدوام في القاعات الدراسية.بعد تدقيق الم -
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 :الرسوم واالجور الدراسية

 االجور نوع الدراسة

 مجاني مركزي

 .لكل مرحلةماليين  8 موازي

 

 :ميةيالتعريف بالمصطلحات االكاد

  الربيعية. والفصل الثاني من الفصل الدراسي: الفصل االول ويبدأ من بداية السنة الى بداية العطلة

 نهاية العطلة الربيعية الى االمتحانات النهايئة للسنة الدراسية.

 :السنة الدراسية 

 .المستوى الدراسي: توجد في الكلية دراسات اولية فقط في الوقت الحاضر 

 .الخطة الدراسية: لكل تدريسي خطة دراسية مبرمجة حسب المناهج الدراسية 

 هي الساعات المقررة لكل مادة.الوحدة الدراسية: و 

  52االختبار النهائي: وهو االمتحان النهائي وتكون درجته من.% 

  22% الفصل االول + 15% الذي يتضمن )52الدرجة النهائية: هو مجموع كل من السعي %

 %.52الفصل الثاني( مع درجة االمتحان النهائي  15نصف السنة + 

  ( 71-72جيد ) –( 61-62متوسط ) –( 51-52مقبول ) - (52التقديرات: وتبدأ ضعيف )اقل من

 (.122-12امتياز ) –( 81-82جيد جداً ) –

 .النظام الدراسي: هو نظام سنوي 

  .للظروف الصحية, المعيشية, او امنية ولسنتين فقط ً التأجيل: يجوز للطالب تأجيل الدراسة وفقا

 نية من مجلس الجامعة.من مجلس الكلية والمرة الثاالولى ويمنح التأجيل للمرة ا

  من حصص 15ترقين قيد: اذا رسب الطالب او غاب عن الدراسة تجاوزت فترة اكثر من %

. باالضافة الى ترقين القيد بسبب العقوبات الدراسية وبدون عذر و سنتين متتالييتين يرقن قيده

 .االنضباطية في الغش وحاالت اخرى تخل في امن الجامعة

  الكلية: شهادة البكالوريوس في طب وجراحة الفم واالسنان.الشهادة التي تمنحها 

 :الزي الموحد: يكون كاالتي 

 اللون الزي ت

 نيلي, رصاصي, اسود البنطرون / التنورة  .1

 نيلي, رصاصي, اسود الجبة  .2

 ابيض القميص  .3

 نيلي, رصاصي, اسود بلوزةالسترة / ال  .4

 

 كامالً.لبس البنطرون للبنات او لبس االسود  يمنع *
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 بعة في الكلية:تالحضور والغيابات الم

 الساعة التاسعة صباحاً والى حين انتهاء الجدول الدراسي. بالنسبة للطالب يبدأ الدوام

 عقوبة الغيابات كاالتي:و

 نوع العقوبة نسبة الغياب عدد الغيابات عدد والوحدات

 تنبيه 3% 3 3

 انذار اولي 6% 6 

 انذار نهائي 12% 1 

 12 15% 
فصل ما لم يكن لديه 

 عذر

 تنبيه 3% 2 2

 انذار اولي 6% 4 

 انذار نهائي 12% 6 

 8 15% 
فصل ما لم يكن لديه 

 عذر

 تنبيه 3% 1 1

 انذار اولي 6% 2 

 انذار نهائي 12% 3 

 4 15% 
فصل ما لم يكن لديه 

 عذر
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 :تعليمات انضباط الطلبة

 نوع التشريع تعليمات –اتحادي  –المصدرة العراق الجهة  –التصنيف تربية وتعليم 

 :1المادة 

 يلتزم الطالب بما يلي:

اوالً: التقيد بالقوانين واالنظمة الداخلية والتعليمات واالوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي ومؤسساتها )الجامعة, الهيئة, الكلية, المعهد(.

تقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن ثانياً: عدم المساس بالمع

 الطائفية او العرقية او الدينية فعالً او قوالً.

 ثالثاً: عدم االساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها.

باط عال واحترام لالدارة وهيئة التدريس رابعاً: تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انض

 والموظفين وعالقات الزمالة والتعاون بين الطلبة.

ً عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزماالت  خامساً: السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابا

 الدراسية.

والسكينة داخل الحرم الجامعي )الكلية سادساً: االمتناع عن اي عمل من شأنه االخالل بالنظام والطمأنينة 

 او المعهد( او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به.

 سابعاً: المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.

 ثامناً: عدم االخالل بحسن سير الدراسة في الكلية او المعهد.

 ً  : التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة.تاسعا

عاشراً: تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة او ممارسة اي صنف من صنوف 

 االضطهاد السياسي او الديني او االجتماعي.

حادي عشر: تجنب الدعاية الي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان 

 ك في تعليق الصور والالفتات والملصقات او اقامة الندوات.ذل

ثاني عشر: عدم دعوة شخصيات حزبية اللقاء محاضرات او اقامة ندوات حزبية او دينية دعائية داخل 

 الحرم الجامعي حفاظاً على الوحدة الوطنية.

 :2المادة 

 اذا ارتكب احدى المخالفات التالية: بالتنبيهيعاقب الطالب 

 اوالً: عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة.

 ثانياً: االساءة الى العالقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة.
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 :3المادة 

 اذا ارتكب احدى المخالفات التالية: باالنذاريعاقب الطالب 

 معاقبته بعقوبة التنبيه.اوالً: فعالً يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق 

 ثانياً اخالله بالنظام والطمائنية والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.

 :4المادة 

 احدى المخالفات االتية:اذا ارتكب  ( يوما  33بالفصل لمدة )يعاقب الطالب 

 اوالً فعالً يستوجب المعاقبة باالنذار مع سبق معاقبته بعقوبة االنذار.

 انياً: تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية.ث

 ثالثاً: قيامه بالتشهير باحد اعضاء الهيئة التدريسية بما بما يسيء اليه داخل الكلية او معهد او خارجهما.

 ب.التي تخل بالنظام العام واالدا –داخل الحرم الجامعي  –رابعاً: قيامه بوضع الملصقات 

 :5المادة 

واحدة اذا ارتكب احدى  سنة دراسيةيعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة ال تزيد على 

 المخالفات االتية:

 من هذه التعليمات. 4اوالً: اذا تكرر ارتكابه احد االفعال المنصوص عليها في المادة 

التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم ثانياً: مارس او حرض على التكتالت الطائفية او العرقية او 

 الجامعي.

 ثالثاً: اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية.

 رابعاً: استعماله العنف ضد زمالئه من الطلبة.

 خامساً: التهديد بالقيام باعمال عنف مسلحة.

 ازة داخل الحرم الجامعي.سادساً: حمله للسالح بانواعهباجازة او بدون اج

 سابعاً: احداثه عمداً او باهماله الجسيم اضراراً في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد.

 ثامناً: اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية.

 و خارجهما.تاسعاً: تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او المعهد ا

 عاشراً: االساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل.

 حادي عشر: اخالله المتعمد بحسن سير الدراسة.

 ثاني عشر: ثبوت ارتكابه النصب واالحتيال على زمالئه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد.
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 :6المادة 

من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذا ارتكب  بالفصل النهائييعاقب الطالب 

 احدى المخالفات االتية:

 من هذه التعليمات. 5اوالً: تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها من المادة 

الكلية او  ثانياً: اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة او

 المعهد.

 ثالثاً: اتيانه فعل مشين ومناف لالخالق واالدب العامة.

رابعاً: تقديمه اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على 

 التزوير.

ه او المساعدة خامساً: ثبوت ارتكابه عمالً يخل باالمن والطمانينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه في

 عليه.

 فيها الكثر من سنة. سادساً: عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته

 :7المادة 

من هذه التعليمات على  6و  5و  4و  3و  2اوالً: ال يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها من المادة 

 المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية.الطالب المخالف, من فرض العقوبات االخرى اذا وقعت 

ثانياً: اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الجامعة او المعهد فيكون النظر فيه 

 لى حين البت في الدعوى الجزائية.انضباطياً مستاخراً ا

 :8المادة 

ميد وعضوية اثنين من اعضاء الهيئة يشكل عميد الكلية او المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون الع

التدريسية على ان يكون احد اعضاء اللجنة قانونياً. و ممثل عن اتحاد الطلبة )المنتخب( ويكلف احد 

 الموظفين االداريين باعمال مقررية اللجنة.

 :9المادة 

 ال يجوز فرض اية عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة.

 :13المادة 

ض العقوبات االنضباطية المنصوص عليها في هذه التغليمات بقرار من مجلس الكلية او المعهد, تفر

 وللمجلس تخويل صالحياته الى عميد الكلية او المعهد.

 :11المادة 

 اوالً: تكون عقوبة التنبيه واالنذار قطعية.

ثالثون يوماً االعتراض ( 32ثانياً: للطالب المفصول من الكلية او المعهد لمدة ال تزيد على )

 على قرار الفصل لدى مجلس الكلية او المعهد ويكون قراره قطعياً.
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 :12المادة 

من  11للطالب االعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في بنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة 

فأن تعذر تبليغه فله حق  ( سبعة ايام من تاريخ تبليه بالقرار الصادر بحقه,7هذه التعليمات خالل )

 ( خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الفصل على لوحة االعالنات.15االعتراض خالل )

 :13المادة 

ً 15يعلق قرار العقوبة على لوحة االعالنات في الكلية او المعهد مدة ال تقل عن ) , ويبلغ ( خمسة عشر يوما

 بها ولي امر الطالب تحريرياً.
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 االكاديمية:الفروع 

 تتضمن الكلية سبعة فروع علمية كاآلتي:

 ي:وفرع التشخيص الفم .1

هذا الفرع مكون من اقسام عديده منها يعني بالدراسات غير السريرية واالخرى بالدراسات 

 السريرية وهي كاالتي:

انسجة الفم: في هذا القسم يتعرف الطالب على المكونات االساسيه وهي خاليا وانسجة الفم  .1

واالسنان والنشوءالجرثومي لها.. كما ويهتم بميكانيكية تكوين الماده العضويه االساسيه 

 .لتغيرات العمريه التي تطرأعليهالطبقات السن الصلبه والرخوه وبلورة الصلبه منها وا

أمراض الفم: ويعنى بها تشخيص جميع االمراض التي تصيب الوجه والفكين والفم واالسنان  .2

كيفية الوصول الى التشخيص الصحيح للحاله المرضيه من خالل كيفية فحص وايضا دراسة 

 الصور الشعاعية والمقاطع النسيجيه للعينات المرضية.

طب الفم: يهتم بالتشخيص الموضعي والخارجي لالمراض التي تصيب الفم مع وضع الخطط  .3

 العالجية لها.

ه للوجه والفكين واشعة االسنان اشعة االسنان: يعنى هذا القسم بالصورالشعاعيه الخارجي .4

 وكيفية فحص هذه الصوروالتشخيص من خاللها.

 

 فرع أمراض اللثة وما حول االسنان: .2

. يتم تدريب الطلبه على الوسائل الحديثة في تشخيص االمراض التي تصيب االنسجه ماحول 1

وينظم للمواطنيين  ويتم التدريب في المرحلة الرابعة والخامسةالعالجات. االسنان وكيفية أجراء 

المراجعين بطاقات خاصة لفحص االنسجة وما حول االسنان وتقديم النصائح والتوجيهات 

 والطريقة الصحيحة في أستخدام الفرشاة وخيوط تنظيف االسنان وعدد مرات االستخدام.

. أجراء التداخالت الجراحية لتصحيح وضع وشكل االنسجة وما حول االسنان في حالة عدم 2

 ة الطرق غير الجراحية.كفاي

 فرع العلوم االساسية: .3

يعد الفرع من الفروع العلمية التي تؤهل طالب كلية طب االسنان لتلقي وترسيخ العلوم االساسية 

الضرورية والمكملة للعلوم الطبية التخصصية .... وهذا يتم من خالل كوادر علمية وطبية 

 متخصصة.

 ويشمل الفرع االختاصات االتية :

 

 التشريح العام وتشريح االسنان.

 الكيمياء الطبية والكيمياء الحياتية.

 الفسلجة.

 حقوق االنسان والديمقراطية.

 االجنة.

 .االحياء
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 االمراض العامة.

 االدوية.

 الفيزياء الطبية.

 العامة.سجة االن

 .الحاسوب

 اللغة العربية.

 

 فرع جراحة الفم والوجه والفكين: .4

 تدريب الطالب وتأهيله في المجاالت التالية:يسعى هذا الفرع الى 

 قلع االسنان والقلع الجراحي.

 تشخيص ومعالجة الحاالت المرضية المختلفة بالطرق الجراحية.

 زراعة الغرسات السنية.

 الجراحه الليزرية.

 رفع العينات النسيجية.

 التشخيص المبكر لالورام الفكية والوجهية والخبيثة والحميدة.

 لمعالجة لبعض التشوهات الوالدية الخلقية مثل شفة االرنب.التشخيص وا

 

 فرع معالجة االسنان: .5

يسعى هذا الفرع الى تدريب الطالب وتأهيله لتقديم الخدمات الطبية في مجال الحشوات وحشوات 

الجذور والتيجان والجسور.. والعمل على خدمة المجتمع في معالجة وترميم االسنان ويقدم الفرع 

 اطات علمية وذالك بأقامة السمنارات بأحدث االجهزة الحديثة والتقنيات العلمية.ايضاً نش

 فرع صناعة االسنان: .6

يسعى فرع صناعة االسنان على تدريب الطالب على تعويض االسنان المفقودة جزئيا بتركيبات 

فقدان االسنان وفي حالة  جزئيه متحركة مع اااللمام بالتصاميم المناسبه للتركيبات في كل حالة..

بالكامل يتم تدريب الطالب على تعويضها بالتركيبات الكاملة المتحركة مع فهم االطباق والشكل 

ة العمليات الجمالي لالسنان وحاالت االستعاضة عن االجزاء المفقودة من الوجه والفكين نتيج

 الجراحية والتشوهات.

 فرع تقويم ووقاية وطب اسنان االطفال: .7

 التي:اثالث اقسام تعنى بالدراسات السريريه وهي ك يتكون الفرع من

قسم طب االطفال: هذا القسم يعنى بتشخيص جميع االمراض التي تصيب االطفال من تسوس 

 وامراض اللثة وجراحة الفم لدى االطفال ومعالجة هذه المعوقات.
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الصحيحه لدى قسم التقويم: يعنى هذا القسم بتشخيص جميع امرض االسنان ويؤثر على االطباق 

االطفال والبالغين ومعالجة هذه المعوقات عن طريق استخدام التقويم المتحرك للمرضى من قبل 

 الطالب وايضا استخدام التقويم الثابت للمرضى من قبل االطباء.

 طرق الحديثه في منع حدوث التسوسقسم الوقاية: في هذا القسم يتم تدريس الطالب الوسائل وال

على الطرق الصحيحة والجديدة في التفريش  همى االطفال والبالغين وتعليموامراض اللثة لد

واستخدام الخيوط الطبية في التنظيف واستخدام مادة الفلوريد بجميع انواعه في منع االمراض 

 السنية وماحول االسنان..
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 التدريسيين:

 المنصب التدريسيين الفرع ت

 صناعة االسنان  .1
 رئيس الفرع ريم احمد شهابم.م. 

  صفوان عبد الحميدم.م. 

2.  
 معالجة االسنان

 عميد الكلية أ.م. مثنى شعبان رجب

 رئيس الفرع أ.م. هدى عباس عبد هللا

 مقرر الفرع أ.م.د. هيثم يونس محمد

  م.م. احمد ابراهيم خلف

  م. سالقة خير الدين بنوش 

3.  
التقويم وطب اسنان 

 االطفال

 رئيس الفرع خضرم. جمال محمود 

 مقرر الفرع م. مها عصام عبد العزيز

  م. انس قحطان حمدي

  م.م. ازهار عماش حسين

  م.م. سيف عاصم مصطفى

  م.م. منتصر رديني عبد الكريم

 التشخيص الفمي  .4

 رئيس الفرع أ.م.د. اسامة مراد ابراهيم

 مقرر الفرع م. عمر بشير طه

  جاسم محمدأ.م.د. انتصار 

  أ.م.د. عبد هللا ابراهيم حمد

  أ.د. شذى سعيد محمد

  م.م. شيماء عبد القادر مهدي

  م.م. علي ابراهيم محمد

5.  
امراض اللثة وماحول 

 االسنان

 محمد ابراهيم هزيمم. 
معاون العميد للشؤون 

 االدارية رئيس الفرع

 مقرر الفرع م.د. محمود نوفل مصطفى

  هديل محمد عبود م.م.

 جراحة الفم  .6

 رئيس الفرع أ.م.د. حسن علي عجة

  م.د. محمد رحيل علي

  م.د. لبيد سامي حسن

  أ.م.د. علي غانم عبد هللا

 العلوم االساسية  .7

 رئيس الفرع أ.م.د. رجاء سهيل نجم

 مقرر الفرع م.د. ياسر خلف محمد

 أ.م.د. حسام الدين سالم
للشؤون  معاون العميد

 العلمية

  أ.م.د. شيالن انور اكبر

  أ.م.د. جتين عز الدين علي

  أ.م.د. انتظار رفعت سرحت

  هديل مزهر يونسأ.م.د. 
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  أ.م.د. بان اسماعيل صديق

  م.د. تقية شاكر احمد

  م.د. شيماء عيسى احمد

  م.د. هند عصام عبد هللا

  م. مادلين قاسم عباس

  م. سيناء ناجي محسن

  م.م. نغم حسن علي

  م.م. منى احمد عبد هللا

  م.م. رغد تحسين ذنون

  م.م. عمار محمد خضير

  م.م. لبنى عبد الجبار ياسين

  م.م. جاسم محمد احمد

  أ.م.د. مهدي صالح حمد

  م.م. ندى عوني كامل

  م.م. هدى يونس يحيى

  عبد حرفشم.م. شمس 

  م.م. مهند ذياب مهدي

 

 :المختبرات

 العدد االستيعاب التوجه المختبر ت

 2 32 التطبيقات العملية لصناعة االسنان صناعة االسنان  .8

  22 تطبيق علم معالجة االسنان على فك صناعي معالجة االسنان  .9

  32 دراسة انسجة الفم بصورة خاصة انسجة  .13

  32 االعضاء البشريةدراسة وظائف  فسلجة  .11

  22 دراسة علم االحياء واالحياء المجهرية االحياء  .12

 الحاسوب  .13
التعرف على الحاسوب وانظمة التشغيل 

 والتطبيقات المكتبية
15  

 العيادات التعليمية  .14

التدريب على )االشعة, صناعة االسنان, 

معالجةاالسنان, جراحة الفم, امراض اللثة, طب 

االسنان الوقائي, تقويم اسنان االطفال, طب 

 االسنان, التشخيص الفمي(

32 2 
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 المستشفى التعليمي:

ً 2227تأسست المستشفى التعليمي في كلية طب االسنان في  اضافة  . تحتوي المستشفى على ستين كرسيا

حديثاً ومتطوراً مع اربعة اجهزة الشعة االسنان حديثة الرقمية. حيث  الى كراسي الجراحة وصناعة الفم

يقوم الطالب التدريب فيها على تشخيص ومعالجة الفم واالسنان وبأشراف تدريسيي الكلية بمختلف 

االختصاصات, حيث يقوم المستشفى بتقديم الخدمات العالجية لكافة مواطني محافظة صالح الدين وكذلك 

 لمدارس االبتدائية وبصورة مستمرة.معالجة طالب ا

 

 مكتب الطبي االستشاري

يقدم المكتب خدماته الطبية والتشخيصية والعالجية واالستشارية في كافة التخصصات العلمية التي تخص 

طب وجراحة الفم واالسنان وماحول االسنان وبأشراف اساتذه اكفاء من االختصاصين الى كافة مواطني 

 وكذلك الى موظفي واساتذة جامعة تكريت وبأسعار مناسبة. محافظة صالح الدين

 .2228تأسس المركز: 
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 :مجلة الكلية

 مجلة تكريت لعلوم طب االسنان

  

 

هي مجلة علمية دورية نصف سنوية تصدر عن كلية طب االسنان في 

جامعة تكريت. وتعني بنشر البحوث المتخصصة في كل مجاالت طب 

المجلة محكمة معتمدة الغراض الترقية العلمية االسنان. كما وتعتبر 

 لتدريسي الكلية والتدريسين من الكليات المناضرة.

  

 الناشر:

 جامعة تكريت -كلية طب االسنان 

  

 لغة المجلة:

 اللغة االنكليزية.

 

 العيادات التعليمية

 المرحلة الرابعة لالختصاصات التالية:عيادة 

 معالجة االسنان. .1

 صناعة االسنان. .2

 امراض اللثة. .3

 جراحة الفم والوجه والفكين. .4

 عيادة المرحلة الخامسة لالختصاصات التالية:

 معالجة االسنان. .1

 صناعة االسنان. .2

 امراض اللثة. .3

 تقويم االسنان. .4

 جراحة الفم والوجه والفكين. .5

 طب الفم. .6

 االطفال.طب اسنان  .7

 وقاية االسنان. .8

  

http://cden.tu.edu.iq/
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 اماكن تهم الطالب:

يمارس العميد الصالحيات العلمية واالدارية والمالية المخولة له بموجب القوانين  مكتب العميد:

 الرسمية.

 الشعب والوحدات التابعة لمكتب العميد:

تقوم بتوثيق كافة نشاطات الكلية العلمية واالدارية والرياضية الخاصة بكليتنا وكذلك  شعبة االعالم:

 بارشفة كافة الوثائق وعمل الهويات للطلبة والمنتسبين.

تقوم بنشاطات الرياضية خاصة بالطلبة والمنتسبين والمشاركة بالفعاليات  شعبة التربية الرياضية والفنية:

 على مستوى الجامعة والقطر.

 تقوم بالمحافظة على امن الكلية. وحدة االمن:

يقوم باالشراف ومتابعة كل مايخص الطلبة من الناحية العلمية ومتابعة عمل  مكتب المعاون العلمي:

 شعب:

بالكلية ومتابعة تقوم بكافة االعمال التي لها عالقة بتسجيل واستقبال الطلبة الملتحقين  شعبة التسجيل:

بعة الكتب الصادرة من الجهات العليا في النقل واالستضافة والتأكد من صحة صدور اكمال معامالتهم ومتا

 الوثائق الخاصة بالطلبة واصدار كافة الشهادات ووثائق التخرج الخاصة بطلبة اكلية.

تقوم باالشراف على نشاطات المكتبية للكلية من تزويد بالكتب والدوريات واالقراص  شعبة المكتبة:

 ا من الوسائل وتصنيفها وارشفتها واالشراف على اعارة الكتب للطلبة والتدريسيين.المدمجة وغيره

يقوم باالشراف ومتابعة كل مايخص الطلبة من الناحية االدارية ومتابعة  مكتب المعاون االداري:

 الشعب والوحدات التابعة له:

تقوم باالشراف وانجاز كافة االعمال االدارية المختصة بالكادر البشري للكلية من  شعبة الموارد البشرية:

 تدريسيين وموظفين ومتابعة معامالتهم واضابيرهم.

 تقوم بتنفيذ المهمات الحسابية النطة الكلية. شعبة الحسابات:

 تقوم بكافة االعمال المخزنية واستالم وتخزين الموارد واالجهزة الطبية والخدمية. وحدة المخزن:
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 المنهاج الدراسي:

 :ىمنهاج المرحلة االول

Subject  
Total  hours/30week  

Units  
Theory Practical 

1. Medical Physics 60 60 6 
2. Chemistry 90 120 10 
3. Medical Biology 60 60 6 
4. Dental Anatomy 30 60 4 
5. Human Anatomy 30 - 2 
6. Computer Science 30 90 4 
7. Human Right's 60 - 2 
8. Arabic Language 60 - 2 

Total 420 390  
 

 

 منهاج المرحلة الثانية:

Subject  
Total  hours/30week  

Units  
Theory Practical 

1. Prosthodontics 30 180 8 
2. Dental Material 30 90 4 
3. Oral Histology 30 60 4 
4. General Histology 60 60 6 
5. Physiology 60 60 6 
6. Human Anatomy 60 120 8 
7. Biochemistry 60 60 10 
8. Democracy 60 - 2 

Total 390 630  
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 منهاج المرحلة الثالثة:

Subject  
Total  hours/30week  

Units  
Theory Practical 

1. Prosthodontics 30 180 5 

2. Restorative Dentistry 60 270 8 

3. Oral Surgery 30 60 5 

4. Community 

Dentistry 
30 60 3 

5. Pharmacology 60 60 6 

6. General Pathology 60 60 2 

7. Microbiology 60 60 6 

8. Radiology 30 90 6 

9. Embryology 30 -  

Total 390 840  

 

ة  مرحل ل ا ج  ها ة:من ع ب را ل  ا

Subject  
Total  hours/30week  

Units  
Theory Practical 

1. Prosthodontics 30 180 8 

2. Restorative Dentistry 30 180 8 

3. Oral Surgery 60 180 7 

4. Periodontology 30 90 5 

5. Orthodontics 30 90 5 

6. Oral Pathology 60 90 5 

7. General Medicine 60 90 5 

8. General Surgery 60 90 5 

Total 360 990  
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ة  مرحل ل ا ج  ها في(:من لصي ا فصل  ل ا ( مسة  خا ل  ا

Subject  
Total  hours/30week  

Units  
Theory Practical 

1. Prosthodontics 12 48 8 

2. Restorative Dentistry 12 48 8 

3. Oral Surgery 12 48 8 

4. Oral Medicine 12 48 5 

5. Periodontology 12 48 8 

6. Paedodontics and 

Prevention 
24 48 5 

7.Orthodontics 12 48 4 

Total 96 336  
 

ة  مرحل ل ا ج  ها مسةمن خا ل  :ا

Subject  
Total  hours/30week  

Units  
Theory Practical 

1. Prosthodontics 30 180 8 

2. Restorative Dentistry 30 180 8 

3. Oral Surgery 30 180 8 

4. Oral Medicine 30 90 5 

5. Periodontology 30 180 8 

6. Paedodontics 30 90 5 

7. Orthodontics 30 60 4 

8. Preventive Dentistry 30 90 5 

Total 240 1050  

 


