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  -عن الكلية :

متتتتدة الدراستتتتة خمستتتتة ستتتتنوات  2011تأسستتتتت كليتتتتة طتتتتب االستتتتنان عتتتتام 

وباللغتتتة االنجليزيتتتة وللدراستتتة الصتتتباحية فقتتتط حيتتتع تتتتم تختتتري  ستتتبعة دفعتتتات متتتن 

وبالتوصتتتتيف التتتتوظيفي بكتتتتالوريوس فتتتتي طتتتتب وجراحتتتتة الفتتتتم واالستتتتنان  2016عتتتتام 

 .  وقد تم تقسي علي مالكات وزارة الصحة العراقية

 -الرؤية:

ختتتري  أطبتتتان استتتنان أكفتتتان ملمتتتين بنتتتواحي العتتتال  والوقايتتتة فتتتي امتتترا  ت

وتتتتتأهيلهم لخدمتتتتة المجتمتتتتر ال كمتتتتال الدراستتتتات العليتتتتا فتتتتي  الفتتتتم واالستتتتنان كافتتتتة

اختصاصتتتتتات طتتتتتب االستتتتتنان كافتتتتتة وكتتتتتملا تنصتتتتتب الرؤيتتتتتة فتتتتتي اثنتتتتتان مراكتتتتتز 

 تخصصية في طب االسنان الستحداع برام  للدراسات العليا .

   :الكلية رؤية 

أمرا  الفم واألسنان كافة    فيتخري  أطبان أسنان أكفان ملمين بنواحي العال  والوقاية  

في الفروع كافة وبجودة عالية،    كليةوإنشان مراكز تخصصية، وتقديم العال  لمراجعي عيادات ال

الكلية خريجي  من  األوائل  الخريجين  إلعدادهم  كمعيدين  واستقبال  وملا  كافة  الفروع   وفي 

لرفد المجتمر في مجال أمرا  الفم واألسنان من األخصائيين  العليا،وتأهيلهم إلكمال الدراسات 

 الشباب. 

 

  كليةال رسالة

حضتتتتارة العتتتتراق المعاصتتتترة، وبمتتتتا يحقتتتتق المستتتتاهمة اإليجابيتتتتة فتتتتي بنتتتتان 

تقدمتتتتز وازدهتتتتارة، وتلبيتتتتة حاجتتتتة أبنائتتتتز متتتتن الطلبتتتتة، وخدمتتتتة المجتمتتتتر متتتتن ختتتتالل 

تطتتتتوير الثقافتتتتة والتوعيتتتتة الصتتتتحية، ورفتتتتر المستتتتتو  الصتتتتحي فتتتتي ربتتتتوع بلتتتتدنا 

 . وقاية الفم واألسنان من األمرا العزيز، وخاصة من ناحية عال  و

 

 

 



 

 

 

 الكلية:  اهداف

الفم تأهيل   طب  مجاالت  في  العالجية  الخدمات  لتقديم  ومتميزين؛  أكفان  أسنان  أطبان 

 واألسنان كافة من خالل العمل في المؤسسات العلمية والصحية. 

 تقديم االستشارات الطبية والفنية لقطاعات الدولة المختلفة.  •

ألسنان تهيئة ودعم مجاالت البحع العلمي إليجاد الحلول المناسبة لمشاكل صحة الفم وا  •

 في المجتمر.
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 توزير المناه  على السنوات الدراسية .  - 7

 ويرها .قشة التطورات العلمية والتقنية وتحديع المنها  وتط ا من – 8

 التوصية بالكلية المراد التوأمة مها .  – 9

 مناقشة مشارير التخر   – 10

  



 

 -: العميد

 الكلية . وتنفيم قرارات مجلس الجامعة  – 1

والفكرية -2 العلمية  للحالة  المستمر  الترصين  والعمل على  أهدافها  لتحقيق  الدراسة  متابعة سير 

 والتربوية .

 توزير المواد الدراسية على التدريسيين .  – 3

 العلمية .  تتقديم طلبات الشران والتجهيز بالوسائل المختبرية والعلمية والكتب والمستلزما – 4

 والتربوية .واإلدارية تأليف اللجان العلمية  – 5
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اح خطط التأهيل والتطوير للمالكات .  – 7  اقتر
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ن . تخويل جزء من  – 11  الصالحيات اىل المعاوني 

ات بعد استحصال   –  12 ن بالمواد الدراسية والمحاضن اصدار االوامر اإلدارية بتكليف التدريسيي 

 الموافقات االصولية . 

 _ متابعة اعمال الجودة وتطبيق المعايت  للحصول عىل االعتمادية .  13

  



 

 

 -المعاون العلمي:

ات والم – 1  واد الدراسية . متابعة جميع التدريسات والمحاضن

 اعداد الخطة العلمية ) الشؤون العلمية (.  – 2

 اعداد الخطة البحثية .  – 3

 عىل خطط الجامعة والكلية .  – 4
ً
 متابعة بحوث التخرج واعداد خطة توزي    ع الطلبة بناءا

 متابعة اعمال اللجنة االمتحانية .  – 5

 هويات الطلبة .  – 6

 ا من قبل العميد . اعداد اإلجابات األصولية لتوقيعه – 7

ي المناهج الدراسية .  – 8
 متابعة نسب اإلنجاز فن

 اعداد الجداول الدراسية و االمتحانية .  – 9

 رئاسة انضباط الطلبة  .  – 10

ات واالمتحانات .  – 11 ن بالجانب العلمي وكيفية أداء المحاضن  متابعة أداء التدريسيي 

ن والنصاب .  – 12  اعداد جداول التدريسيي 
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 -:المعاون الداري 

ن .  – 1 ن والموظفي   متابعة حضور التدريسيي 

 متابعة األمور المالية واالقساط الطالبية .  – 2

 ارشفة الكتب الصادرة والواردة .  – 3

ن   – 4 ن والموظفي   اجازات التدريسيي 

 متابعة اعمال وحدة االعالم والعالقات العامة .  – 5

 متابعة ابنية الكلية .  - 6

ي والسالمة المهنية .  – 7
 متابعة اعمال الدفاع المدنن

 متابعة وحدة الخدمات واالستعالمات والصيانة .  – 8

ي الكلية .  – 9
ي لألعمال فن  الدور الرقان 

ن . متابعة   – 10 اء والتجهت   األمور اإلدارية الخاصة بالشر

 اعداد اإلجابات األصولية لتوقيعها من قبل العميد .  – 11

 متابعة اعمال الوحدات التابعة حسب الهيكلية المرفقة .  – 12

  -:رئيس الفرع

العلمية   –  1 بالمواد  النظري والعمىلي وجميع ما يتعلق  ن  التدريسيي  ة ألسلوب  المباشر المتابعة 

 مناهج الدراسية . وال

ن .  – 2  تنفيذ توصيات مجلس الجامعة والكلية والعميد والمعاوني 

 متابعة غيابات الطلبة .   - 3

  

 


