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 ةالرؤيا واهداف الكلي -2

بالواقع والعامل وشريك فعال لالرتقاء  تسعى كليتنا لتكون ضمن كليات الطب الرائدة يف املنطقة الرؤية:
 الصحي يف حمافظة دهوك.

 
كليتنا هي مؤسسة حكومية علمية تعمل على استخدام األسس املتقدمة يف التعليم الطيب لتخريج : الرسالة

 أحسن وأكفأ األطباء القادرين على خدمة متطلبات وحاجات اجملتمع.
 

 األهداف 
 -ختريج أطباء لديهم:1-  

 مبهارات عالية قادرين على التعامل مع مشاكل اجملتمع الصحية.ا. معرفة طبية واسعة يتمتعون 
 ب. مهتمني مبواضيع املساواة يف نوعية اخلدمات املقدمة للمجتمع .

 ج. لديهم القدرة على اختاذ القرارات .
 د. ملتزمني باملعايري األخالقية يف جمال عملهم. 

 فريق العمل .ه. لديهم القدرة على ممارسة الدور القيادي ضمن 
 و.لديهم القابلية على التثقيف الصحي يف اجملتمع . 

 ز. ميارسون الطب الوقائي بصورة فعالة.
 ح. قادرين على تشخيص ومعرفة أهمية البحث العلمي لغرض حتسني املستوى الصحي يف اجملتمع.

 ط. مؤمنني بالتعليم الطيب املستمر كأداة لتعزيز مستويات املهارات والتعلم. 

 إجراء حبوث تهدف إىل حل املشاكل الصحية الرئيسية يف اجملتمع. -      2

 تهيئة الفرص الواسعة للدراسات العليا للحصول على اعلى الدرجات العلمية واالكادمية العالية. -      3

 ملستمر.املساهمة يف نشر وتطوير املعرفة الطبية واملهارات لدى االطباء من خالل التعلم الطيب ا -      4 

 تكون كلية الطب املصدر الرئيسي للخربات واخلدمات الطبية املقدمة اىل سكان احملافظة من  ان -      5

 خالل املساهمة الفعالة خلرجييها يف املستشفيات واملراكز لصحية.          
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The Vision, Mission and Objectives  of the College  

 

Vision: Our vision is to recognize the college of medicine as an institution of 

excellence, among the leading medical colleges in the region and the world and to be 

an effective partner to improve the health situation in the province of Duhok. 

 

Mission: Our college is a governmental scientific institution utilizing advanced 

concepts of medical education to graduate competent physicians capable of meeting 

their community needs. 

 

Objectives 

A. to graduate doctors who are: 

1. Knowledgeable, skillful and able to address the health needs of their society. 

2. Concerned with the issues of equity, quality and relevance in providing health 

care. 

3. Decision makers. 

4. Adhered to the ethical standard in their practice. 

5. Able to be an active team leader. 

6. Effective educator within the community. 

7. Good health promoter and practitioner of preventive medicine. 

8. Able to recognize the importance of research in enhancing health   standard of 

the population. 

9. A believer in continuing medical education as a tool of keeping good standard 

of skill and knowledge. 

 

B. To conduct researches targeted at solving common problems in the community. 

C. To provide opportunities for wide range of postgraduate studies leading to higher 

degrees for doctors in the region. 

D. To contribute in spreading and updating medical knowledge and skills among 

doctors through continuous medical education. 

E. To be the main source of medical expertise and service delivery for the province 

through active participation of the staff in hospitals and health centers. 
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 ثةيام وئارماجنا كوليذىَدينت و 
 دينت: •

مة دظَيت كوليذا مة بهَيتة نياسني ذ باشرتين كوليذَين ثزيشكى يَين دةظةرَى وجيهانَى، وببيتة 
 هةظكارةكَى كاريطةر بو ثَيشظةبرنا بارَى ساخلةمى ل ثارَيزطةها دهوكَى. 

 
 ثةيام: •

يَين فَيركرنا نوذدارى بكاردئينيت كوليذا مة دةزطةهةكَى زانستيَى حكومى ية، بنةمايَين ثَيشكةفتى 
 بو دةرئَيخستنا نوذدارَين ذَيهاتى كو شيان هةبن ثَيدظيَين جظاكى دابني بكةن.

  
 ئارمانج : •
 دةرئَيخستنا نوذدارَين كو:  -أ

زانني وشارةزايى لدةف هةبن كو بشَين سةرةدةريَى دطةل ثَيدظيَين ساخلةمى يَين جظاكى  .1
 بكةن

 وةكهةظى و جوراتى وطوجناتيَى لدةمَى ثَيشكَيشكرنا ضاظدَيرييا ساخلةمىطرنطيَى بدةنة  .2

 شيانَين برياردانَى هةبن .3

 د ثَيطري بن ب ستاندةردَين رةوشتى لدةمى كارى .4

 بشَين ب روىَل رَيبةرَى تيما كارى رابن .5

 رةوشةنبريكارَين ساخلةمى يَين كاريطةر بن دناظ جظاكى دا .6

 ثشتطريييا ساخلةمى و نوذدارييا خوثاراستنَىطةلةك د باش بن ل بوارَى  .7

 بشَين طرنطييا ظةكولينا زانستى ببينن بو باشرتكرنا بارَى ساخلةمى يَى خةلكى .8

باوةرى ب فَيركرنا نوذدارييا بةردةوام هةبيت وةك ئامرازةك كو بةردةوام زانني وشارةزايَين  .9
 وان د ئاستدا بن

 

 ارةسةركرنا مشةترين ئاريشَين جظاكىئةجنامدانا ظةكولينَين زانستى مبةرةما ض -ب

 ثةيداكرنا دةرفةتَين بةرفرةه بو خواندنَين بلند ذبو دانا ثلةيَين بلندتر بو نوذدارَين دةظةرَى -ت

بةشداريكرن دبةالظكرن ونويكرنا زانني وشارةزاييَين نوذدارى دناظ نوذداران دا برَيكا فَيركرنا  -ث
 نوذدارييا بةردةوام

َى ثَيشكَيشكرنا شارةزايى وخزمةتا نوذدارى لثارَيزطةهَى برَيكا ببينة ذيدةرَى سةرةكى ي -ج
 بةشداريكرنا كاريطةر يا ستافى لنةخوشخانة وبنطةهَين ساخلةمى
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 ةالسـید عمید الكلی ةكلمـ -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 – ةالبحثي – ةلمراجعة كل االمور العلمي ةعليف ةحاجالجعل  ةالتطور الكبير في المؤسسات التعليميإن 
سيي  أ. ان التحسيي  المعنيوي يتطلي   ج الدراسيةمناهالواضافة الى  ةالتقني – ةالفيزيائي – ةاالداري

 مع بقية الجامعات والمعاهد. ةناء شراكات علميبو ةو حديث المكتب ةفروع جديد
 ن كلية ط  دهوك وضعتأاستطيع القول ب ةالكلي الهيئة االدارية والتدريسية في باعتباري احد اعضاء

 ةالطلبي ودعي  ةالكلييلتقوية هيه  االسي  فيي . نح  مستمري  ةالماضي عدة أس  قوية في السنوات
 .ةالصحي ةفي العناي ةذوي مهار اليكونو ةومساعدة الطلباالداري والخدمي والتدريسي والكادر 
حصول على  علي  طبي لل ةيساعد الطلبسوف  (المنهاج التكاملي) الجديد لكلية ط  دهوكهاج نان الم
 لحي  التخرج. ةم  الطلب ةن ذلك يتطل  جهود اضافيأب . علما  ةمهاريو ةومهني ةعلمي ةوخبر

المجياميع  جلسياتحضور الفعال فيي المع زمالئك  و ا  جيد ا   نسيقيتطل  منك  ايضا   – ةاعزائي الطلب
 . نح  نتوقع  عاون ممتاز بي  طلبتنا.ةوالكبير ةالصغير

 ا منى لك  النجاح في حيا ك .
 ا. د. قاس  حسو عبداهلل

 عميد كلية الط       
 جامعة دهوك        
               2018 - 2019          

 



 

 
6 

 

Dean's Statement  

 The great development in educational institutions, make crucial need to review 

all scientific, research, administrative, physical, technical, and in addition to its 

curriculum. A significant improvement had been achieved in building new 

departments, updating the library and initiating scientific partnerships with other 

universities and institutes. 

 As a member of the academic and administrative staff of the college; I can say 

that the Duhok Medical College (DMC) has been on strong footing these past years, 

we continue to building a community of college, students, academic, administrative 

and services staff and helping our aspiring students become the compassionate, 

highly skilled health-care providers.  

 The new curriculum of DMC (Integrated Curriculum) support the students to 

get the expected learning outcomes as practitioner, professional, scholar and scientist. 

However, in order to achieve these outcomes an extra effort is required from the 

students until the graduation.  

 Dear students, you need to have a good coordination with your friends and 

active participation is large and small group sessions. We expect an excellent 

collaboration between our students. Hoping you all the success in your life.    

 

 

 

Prof. Dr. Qasim Hasso Abdullah    

    Dean, College of Medicine  

        University of Duhok  

                2018 - 2019 
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 ةمعاون عميد الكلي السييدكلمة  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

و  ستمر في  جهيز أطباء أكفاء للمجتميع. نحي  نبيهل  1992 تطور كليتنا عاما بعد عام منه بدايتها في 
للطالب ونعالج كيل قصارى جهدنا في ادارة الكلية لنجعل بيئة الكلية وعملية التدري  ودية و بسيطة 

امور الطلبة لكيي يدرسيوا بجيد أكثير. فيي الوقيت نفسيك نجعيل كيل التعليميات والضيواب  ومتطلبيات 
 الدراسة واضحة للطالب منه أول يوم له  في الكلية.

نود أن يدرك طالبنا األعيزاء بيأن  غييرنيا لن يام التيدري  فيي الكليية مي  الن يام القيدي  اليى الن يام 
  طور في التعلي  الطبي وخطوة مهمة نحو  خريج أطبياء أكثير كفياءة. قيد يتطلي  التكاملي ما هو اال

األمر جهدا  أكثر م  الطلبة وكهلك الكادر التدريسي ولكننا معه  في كل خطيوة ومتأكيدي  بأننيا معهي  
 سنجعل م  هها الن ام م  أفضل ن   التعلي  الطبي.

 . نتمنى النجاح لكل الطالب في كليتنا

 

                                                                                                          

 د.ئاري حبي 
 معاون العميد

 جامعة دهوك /كلية الط   
   2018-2019 
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Our college of medicine and from its start in 1992 is developing year by year and 

continously provids the community with qualified doctors. We, in the administrative 

offices of the college, are doing our best to make the college environment and the 

teaching process friendly and simple for the students and we are addressing all the 

issues related to them so as to study better. On the same time we make all the 

information, regulations and requiremnets of studying in our college clear for the 

students from the first day of them in the college. 

Our dear students should know that changing the teaching system of the college from 

the classical one to the integrated system is an improvement in medical teaching and 

is an important step toward having the best qualified graduated doctors. It may need 

more hard work from the students as well as the teaching staff, but we are there to 

help the studetns in every step and we are sure that with the students we can make 

this system the best one. 

We hope all the success for the student in our college. 

 

 

 

 

Dr. Ary Habeeb 

Assistant dean, college of Medicine 

University of Duhok 

2018-2019 
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 جامعة دهوك /ع  كلية الط   ةنبه   اريخي -5

هاتية ظةكرن، بَو ساال  31/10/1992كَوليذا ثزيشكى ل طةل دامةزراندنا زانكَويا دهَوك ل رَوذا 
 قوتابى وةرطرت بوون.  19دةست ب وةرطرتنا قوتابيان كرية و ل ساال ئَيكَى  1993-1992خواندنَى 

غان هذمارا قوتابيان ل كوليذا ثزيشكى ل هةر شةش قوونا 2018 – 2017بَو ساال خواندنَى  
 كور.  247قوتابيَين كض و  307قوتابى بوون،  554

قوتابيَين قووناغَين )ئَيكَى و دووَى و سيَى( ل ئاظاهيَى كَوليذَى ل كَومةلطةها زانكَويا دهوك ل  
مالتايَى وانا وةردطرن كو قووناغا خواندنا وان ب )قوناغا زانستَين بنةرةت( دهَيتة هةذمارتن، ديسا 

ن )ضارَى و ثَينجَى و شةشَى( ل ئاظاهيَى كَوليذا ثزيشكى ل تةنشت نةخَوشخانا ئازادى قوتابيَين قووناغَي
 وانا وةردطرن كو قووناغا خواندنا وان ب )قووناغا زانستَين كلينيكى( دهَيتة هةذمارتن. 

ستافَى مامَوستايَين خودان باوةرنامَين بلند ب ثال دكتَورا و ماستةر و دبلوما بلند ل طةل  
 مامَوستانة.  180دا نزيكى هةظبةن

نةخَوشخانا ئازادى بَو كَوليذا ثزيشكى وةكو نةخَوشخانا فَيركرنَى هاتية تةرخان كرن، ديسا  
نةخَوشخانا هيظى يا زارَوكان و نةخَوشخانا تةنطاظيان و نةخَوشخانا ئافرةت و زارَوكبوونَى ذى يَين د 

 نةخَوشيَين زارَوكان دا.  خزمةتا قوتابيَين كَوليذَى دا، ب تايبةت د بياظَى

د بةرنامةى داية نةخَوشخانةكا فَيركارى بَو كَوليذَى بهَيتة ئاظاكرن ل طةل ظةكرنا كلينيكَين  
راوَيذكارى بَو تايبةمتةنديَين جودا جودا، وةكو ثالنةكا سرتاتيذى بَو كَوليذا ثزيشكى هاتية دارَيشنت كو 

 نستَين ثزيشكية ل زانكَويا دهَوك. مةرةم ذ ظَى ثالنَى ثَيشظةبرنا زانني و زا
 

 ل كَوليذا ثزيشكى ضةندين ثشك و يةكة هةنة ئةوذى: 

 بةشَى نوذداريا دل و هناظان  .1

 بةشَى نشتةرطةريا طشتى  .2

 بةشَى نةخَوشيَين ذنان و زارَوك بوونَى  .3

 بةشَى نوذداريا زارَوكان  .4
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 بةشَى ئةناتومي، بايَولوذى و هيستَولَوذى  .5

 لَوذيا ثزيشكى بةشَى مايكرَوبايَو .6

 بةشَى فسيَولَوذى و فارماكَولَوذيا ثزيشكى  .7

 بةشَى نةخَوشييان  .8

 بةشَى كيميا ثزيشكى  .9

 بةشَى نوذداريا جظاكى  .10

 بةشَى ثَيشظةبرنا فَيركرنا ثزيشكى  .11

 يةكةيا طةرةنتيا جَورى  .12

 يةكةيا فَيربوونا ئةكادميا بةردةوام  .13

كوردَولَوذيا، زمانَى ئينطليزى و زاراظةسازى،  ثشكَين زانستَين بنةرةت )زانستَين كَومثيوتةرى، .14
 دانوستاندنا زانستى، فيزيا ثزيشكى( 

 ثلة ثوست ناظَى سيانى ذ
 سةرَوك ِراطر و سةرَوكَى بةشَى فسيولوذى يا ثزيشكى د. قاسم حةسو عةبدوال ث. 1
 ئةندام هاريكارَى راطر ئارى حةبيب موحةمةدد.  2
 ئةندام جظاكىخَيزانى و داريا ذنوتايَى سةرَوكَى  بةشريد. صةميم ئةمحةد  ث. 3

 ئةندام ثزيشكى كيمياتايَى سةرَوكَى  جةعفةر ساحل ضياءد.  ث. 4

 ئةندام يا ثزيشكى   مايكروبايولوذىتايَى سةرَوكَى  د. عادل تالب موحةمةد ث. 5

 ئةندام    نشتةرطةرىتايَى سةرَوكَى  د. ئةسعةد شةريف عومةر 6

 ئةندام دل و هناظاتايَى سةرَوكَى  د. عةىل عةبدولغةنى رةمةزان 7

 ئةندام ئافرةتان و زارَوكبوونَىتايَى سةرَوكا  د. ئيمان يوسف عةبدوملالك 8

 ئةندام زارَوكانتايَى سةرَوكَى  د. ئازاد عةبدوجلةبار حةليم 9

 ئةندام تايَى نةخوشيانسةرَوكَى  د. عادل ئةبو زَيد عيسا 10

 ئةندام سةرَوكا تايَى ئةناتومى، بايولوذى و هيستولوذى  سوزان حسَين عيسا د. 11

 ئةندام سةرَوكَى تايَى ثَيشظةبرنا فَيركرنا ثزيشكى د. موحةمةد حازم مةمحود 12
 ئةندام نَين ثزيشكىسةرَوكَى سةنتةرَى ظةكولي د. ئةمحةد موحةمةد ساحل 13

 ئةندام نةرَى ماموستايانينو ساحلد. شَيروان فرمان  14
 ئةندام نوينةرَى قوتابيان سليمان عةبدولسةالم سليمان 15
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 رؤساء الفروع العلمية السادة -6

 ةواالسرطب المجتمع رئيس فرع  صميم احمد الدباغ .د.أ

 
 
 

 ةاالحياء المجهريه الطبيرئيس فرع  عادل طالب محمد .د.أ

 
 

               

 رئيس فرع النسائية والتوليد عبدالمالك ايمان يوسف .د.م.أ

 
 
 

               

 االمراضرئيس فرع  عادل ابو زيد .د.م.أ

 
 
 

               

 سوزان حسين عيسى .د.م.أ
البايولوجي التشريح ورئيس فرع 

 ةاالنسجو

 
 
 

              

 ةواالدوي الفسلجه الطبيهرئيس فرع  شيرين عبداهلل .د.م.أ

 
 
 

              

 فرع التعليم الطبي رئيس محمد حازم الدباغ .د.م.أ
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 ةرئيس مركز البحوث الطبي احمد محمد صالح .د.م.أ

 
 
 

            

 ةالطبيرئيس فرع الكيمياء  شيروان فرمان  .د.م.أ

 
 
 

            

 طب الرئيس فرع  علي عبدالغني رمضان .دم. أ. 
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 العلمية للكلية مع الرؤيا والهدف لكل فرع الفروع -7
  -Department of Family and Community Medicine               ةواالسرفرع طب المجتمع  -

 

Vision 

We intend to build a model department capable of graduating doctors who can 

practice safe and effective family and community medicine through active 

participation with other departments. 

Mission 

As a department of family and community medicine, we aim at graduating junior and 

postgraduate doctors who have updated knowledge and expertise enabling them to 

practice safely in the fields of family medicine, community medicine and research 

activity. 

 

Objectives 

The educational program is designed to acquaint the students with: 

1- The concept of epidemiology at the individual and community level. 

2- The principal concepts and practice of Primary Health Care and application of 

this strategy to the health system of Kurdistan Region. 

3- The principles and practice of effective and safe family medicine. 

4- Advancing the field of family medicine through population-based and primary 

care research. 

5- The epidemiological basis and preventive strategies of the newly emerging 

chronic non-communicable diseases signaling the epidemiological transition. 

6- The managerial and leadership role in the health team. 

7- Expertise in managing environmental hazards. 

8- The fundamentals of behavioral and social sciences. 

9- The principles of medical statistics. 
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 -Department of Medical Microbiology                                 ةالطبي ةفرع االحياء المجهري -
 

Vision:  
 

To make the department as one of the credible teaching and research dept. staffed 

with highly qualified academics and well equipped with advanced technology within 

the College of Medicine-Duhok University, so to promote health care to community. 

 

Mission:  

A. Teaching the  medical students basic and advanced concepts of microbiology 

(bacteriology, virology, immunology, mycology and parasitology). 

B. Practical training of medical students in specialized laboratory in various fields 

of microbiology 

C. Enabling the students to recognize the importance of diagnostic microbiology 

in clinical application 

D. Encourage future interest in research and specialization in infectious diseases 

and microbiology 

E. Contribute to the professional development and continual education of 

graduates and future doctors 

 

Objectives: 

1. To arrange a curriculum which can meet the needs and requirements of 

international microbiology standards. 

2. To conduct demonstrations and practical experiments in well-equipped and 

high tech laboratory, to be supervised by qualified taughters. 

3. To provide students with skills in practical and differential diagnosis of 

infectious diseases. 

4. To encourage students involvement in small research projects in microbiology 

 
 -Department of Obstetrics and Gynecology                                   والتوليد ةسائينالفرع  -

 
Vision 

To have a perfect center for the training of a high level skilled, disciplined future 

leads in obstetric and gynecological field, capable of providing evidence-based 
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healthcare services in different resource settings, engage in research and generation 

of new ideas, preservation, and dissemination of knowledge. 

Mission  

Our mission is based on creating an educational system targeted toward graduating 

competent doctors who are able to serve the community and its priority health needs 

in obstetric and gynecological aspects. In addition to provide a local and 

international, culturally appropriate environment in which the postgraduate students 

learn the knowledge, skills and attitudes required for their study and training. 

 

Objectives 

To familiarize students with the concept of providing a good standard of practice and 

care for the patients, this includes good relationships with them and observance of 

ethical obligations. To provide our student with skills relevant to Obstetrics and 

Gynecology to make a clinical assessment of a problem, and develop a plan of care in 

its widest sense. This will involve seeing patients with a range of emergency and non 

emergency problems related to this module, as summarized below: 
• Provide students an opportunity to practice evaluation and assess in managing 

cases. 

• Develop skills mandatory for examination and approaching diagnosis.     

• Provide skills essential for emergency management and treatment for critical 

situations.  

• Patient communication and ethical educations. 

 
                                                                                Department of Pathology -فرع االمراض -

 
VISION: 

Our vision is to provide high academic quality that contributes to excellent patient care by 

providing comprehensive, high quality laboratory testing and patient-focused expert 

consultation as well as promoting researches of international standards. 

 

MISSION: 

The department of pathology is committed to excellence in delivering update knowledge 

and training in pathology to under and postgraduate students, as well as advancement of this 

knowledge through basic and clinical research. 

 

OBJECTIVES: 
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1. Information and Knowledge: Teach students how the normal structure and function of 

cells and tissues is altered by various disease processes and how does this lead to various 

signs and symptoms 

2. Investigations: Teach students how to use various tools, including morphology, 

molecular biochemical, immunological and microbiological ones to identify and 

differentiate between various disease processes effectively. 

3. Practice-based learning and improvement: Students must be able to demonstrate the 

ability to investigate and evaluate their diagnostic and consultative practices, evaluate 

and incorporate scientific evidence and improve their patient care practices. 

4. Inter-professional collaboration:  Encourage collaboration with other departments within 

the colleges of health professions and education as well as directorate of health to deliver 

curricula that model the team-based practices, clinicians experience in their work 

settings. We involve other health-based physicians in the learning process because we 

believe theoretical knowledge is complemented by experience and skills honed in the 

workplace, and provide field placements in real clinical settings, under the guidance of 

experienced clinical supervisors, from the earliest point in the clinical education 

curriculum.  

5. Leadership: Maintain the department’s status as one of the best places to provide 

pathology education through encouraging college, students and staff to take on 

leadership roles in both the professional and general communities, and to be responsive 

to the changing environment in education and health care.  

6. Continuous Quality Improvement: through continuous evaluation and implementation of 

the best practices in laboratory testing across the testing spectrum in the attached 

hospitals. 

7. For Postgraduates: To provide high quality teaching, training, research and practice in 

Pathology to postgraduates to make them competent and safe practicing pathologists 

with updated knowledge. 

8. Research:  To establish research programs which is crucial for leadership in laboratory 

medicine, education and development which meet the needs of the community and are of 

international quality. 
 

 Department of Anatomy, Biology and Histology- ةفرع التشريح والبايولوجي واالنسج-

   
Vision 

To introduce the concept of clinical orientation in teaching students basic sciences in 

the department. 

 

Mission 

Our department is concerned with the teaching and training of the first and second 

year undergraduate medical students. The department is also responsible for 

conducting postgraduate studies to provide a well-trained academic staff of 

physicians, histologists and biologists. 

Our staffs are specialized physicians and biologists who are trying their best for 

training skills according to the required curriculum and aiming to introduce the pivot 

of clinical orientation to all activities in the department. 
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We are also conducting innovative multidisciplinary researches by adopting the new 

advances in the field of all units of the department. 

The department is also having a good connection with other departments for inter 

correlation of subjects in clinical training. In addition we provide service and support 

for professional activities with other colleges in Kurdistan region. 

 

Objectives 

The Department aims to meet the following objectives: 

a. Training student to Identify and locate all the structures of the body according to 

their future clinical needs. 

b. Providing skills of how the various organs of the body interact with one another 

and how they contribute to the overall biology of the body. 

c. Examines the structure of human cells, tissues and organ systems at the light 

microscopic levels.  

d. The way the body is constructed from the cellular to the organ levels and how 

different tissue types contribute and interact in the body are key themes of the 

course. 

e. Directing researches to solve current problems. 

f. Updating undergraduate and post graduate curriculum to achieve the vision of the 

department. 

 
    Department of Medical Physiology and Pharmacology- ةواالدوي ةالطبي ةالفسلج فرع-

Vision 

The vision of the department of physiology and pharmacology is to be recognized as 

the medical colleges' foremost educational program in physiology and  

pharmacology, preparing undergraduate and graduate students as well as postdoctoral 

fellows to take their places as leaders in the medical and allied health professions, 

academia and biotechnology/biopharmaceutical industries.  

Mission  

1. Undergraduate students typically enter the life sciences program where they 

take a foundation physiology course in the second year, and pharmacology in 

the third year having essential preparation in biology, chemistry and physics. 

2. To establish leadership role in the pursuit and development of knowledge 

through training and research in the subjects of physiology and pharmacology. 

3. Enhancement and improvement of research activities are target aims of the 

staff members in the department. 

4. Furthermore, department is striving hard in the development of indigenous 

technologies to contribute the country in self-reliance. 
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Objectives 

1. The syllabus has been arranged in a manner to provide concise information 

about human physiology and pharmacology for undergraduate and 

postgraduate students.  

2. Summaries of relevant anatomic, biochemical and clinical medicine are 

included to illustrate pathophysiologic points and disordered functions.  

3. Quality doctors are produced having professional expertise and technical skills. 

4. Produce researchers who can face the new challenges of physiology, 

pharmacology and biomedical sciences. 

5. Provision of modern research facilities in the laboratories. 

6. Develop linkages with other universities/institutes to promote research 

activities. 

7. Produce physiology and pharmacology staff with good practical and technical 

skills. 

                   Department of medical education development -التعليم الطبيتطويرفرع  -
 
Vision:  

we aim at changing, improving, regulating and continuously monitoring our learning 

styles and the overall learning process in a way that fulfills the demand of the 

accreditation process of our college. 

Mission: 

Our department is one of Duhok medical college departments. We work in 

collaboration with the dean office, scientific committees, students and other 

departments to accomplish our vision. 

Objectives: 

1. Changing the concept of classic teaching into a comprehensive learning 

process. 

2. Gradual introduction of the integration policy both vertical and horizontal. 

3. To introduce the concept of problem solving learning rather than the subject 

based style in collaboration with the curriculum committee. 

4. To gradually increase the role of students. Changing the learning styles from 

teacher centered to student centered learning. 

5. Working at the students and teachers levels to introduce the principle of critical 

thinking as a basic trend in teaching. 
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6. Early students meeting: students to be met early in their college life. 

Introducing them to the college learning strategies and the shifting from 

pedagogy to andragogy styles.  

7. Continuously monitoring the learning process, taking feedback and modify 

accordingly. 

8. Improving the student assessment system towards problem solving and 

questions that stimulate the critical thinking of students. 

9. The department tends to push toward giving the students more skills and 

attitude during their college life 

10. The student should have the desire toward continuous post graduate learning 

11. The students should know that learning is for future application and they 

should have the ability to use college information, skills and attitude for future 

application. 

12. The teachers and student should be accustomed to the use of new technology in 

teaching. 
 

 

                                                                          Medical Health Center - ةمركز البحوث الطبي -

Vision: 

We intend to be the leading academic organization dedicated to basics and clinical 

medical researches in Kurdistan region, and trying to apply and facilitates high 

standards medical researches in our locality. 

Mission: 

The Medical Research Center (MRC) at the college of medicine, university of Duhok 

intend to promote meaningful medical research at the college of medicine / UoD and 

liaising with basic and clinical departments and teaching hospitals to harmonize 

research activities. 

To become the University’s focal point for identifying, prioritizing and coordinating 

medical research and publishing data. 

To improve and strengthen the technical bases for research through technical support 

and training. 

Objectives: 

1-MRC is committed to enhance basic medical, clinical and related sciences research 

support to scholars and researchers to conduct research.  

2-The center conducts scientific and supportive workshops and training courses for 

academics and scholars. 
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3-Establishing and developing research collaboration both within the university and 

with the external research centers, teaching hospitals and clinical diagnostic labs. 

  

4-Providing consultation to improve the research quality conducted by juniors 

according to high standards and professional best practices based on excellence, 

service collaboration, high quality compassion, integrity and accountability. 

 
 Department of Medical Chemistry -                                                    ةالطبيفرع الكيمياء  -

VISION: 

Our vision is to meet and sustain the standards and requirements for accreditation by 

the college of medicine about the biochemistry of human disease that serves as an 

academic back-up resource for the professional field of medicine. 

 

MISSION: 

Our mission is to offer students of medicine and medical sciences a good standard of 

skill and knowledge of the common clinical disorders and understand the basic 

principles of laboratory utilization in the diagnosis and management of disease. 

  

OBJECTIVES: 

5. To organize a curriculum which can meet the needs and requirements of  the 

international medical chemistry standards. 

6. To provide demonstrations and practical experiments in well equipped and high 

tech laboratories, to be supervised by qualified taughters. 

7. To provide students with practical skills. 

8. To involve students in small research projects in medical chemistry. 
 

    -Department of Medicine                                                                                        فرع الطب -
Vision:  

The best national medical teaching facility that strive to teach students; produce 

sciences through research and alleviate the sufferance of people. 
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Mission:  

The medical department is one of the main clinical departments in the college of 

medicine that provides the undergraduate students with the basic clinical knowledge 

and enhances their clinical skills, facilitates the post-graduate training in medicine 

and creates new knowledge that can be translated into clinical practice.  

Objectives: 

a. Providing the students with the essential knowledge and skills needed to evaluate 

patients and manage common medical diseases using evidence based medicine. 

b. Enabling students to assess and treat acute medical problems.  

c. Supplying the students with the appropriate ethical principles and the professional 

behavior in interactions with the patient and peers. 

d. Fostering innovative, well designed scientific research. 

e. Participating in capacity building efforts by encouraging staff enrolment in local 

and international continuous academic development programs, workshops and 

scientific conferences. 

f. Through collaboration with other departments, the department in offering medical 

services to the community in an atmosphere of excellence and professionalism.  

g. Making a larger impact on national health services through the establishment of 

evidence based guidelines. 
 

 -Department of Pediatric                                                                       فرع طب االطفال -

Vision 

We envision that our graduates will positively impact the health of children through 

their proper updated clinical approach and excellence in patient care. 

 

Mission  

▪ Patient Care: We will strive to improve the standard of practice and ensure 

the highest quality of care to children in our hospitals and around the world. 

▪ Education: We will train future leaders in paediatric medicine, who will work 

in an academic or private setting, following medical ethics and deliver the 

highest quality care to their patients. 

 

Objectives 

The goal of the pediatric clinical experience is to provide an opportunity for each 

student to develop the basic skills required to provide medical care for infants, 

children, and adolescents, and to provide a foundation for further training in 

pediatrics. 
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 -Department of Surgery                                                                                  ة     فرع الجراح -

Vision: We intend to build a model surgical department capable of meeting the 

intended objectives in training, research and practice.  

 

Mission: As a surgical department we endeavor to graduate junior and postgraduate 

doctors who have a good knowledge, skills and attitude enabling them to deal with 

the common surgical conditions in a safe and scientific ways utilizing the best 

available medical evidence not endangering the patient's life. 
 

Objectives of the surgical training: 

The undergraduate curriculum in surgery is the basic stage of surgical training. The 

graduated junior doctor would be provided with the required level of knowledge and 

skills. We carefully select the curriculum materials from well documented sources. 

We provide the students with course books and encourage the student for further 

reading. Small groups clinical sessions are organized with expert surgeons giving the 

students their experience in various surgical subspecialties. These sessions aim at 

improving the skills of clinical examination, dealing with the patient and corporation 

of the theoretical information in the practice. The student must work effectively with 

his colleagues and ask for help whenever needed. Attitude and behavior are part of 

the medical education. Humanistic dealing with the patient is our goal. We are 

continually probing our teaching level in order to maintain a stable good level of 

medical education. The department also provides postgraduate training, short courses 

and workshops in the various surgical fields. We collaborate with the Ministry of 

Health, national and international institutions and agencies to provide services in 

public health related to our specialties. 

 

 وحدة التسجيل -8
مسير ك  عتبر شعبة التسجيل واحدة م  أه  شع  الكلية والتي  عنى بكل ما يخص الطال  خالل 

 .الدراسية منه  سجيلك والتحاقك بالدراسة في الكلية حتى  خرجك منها

 الخريجي  و زويده  بكافة الكت  بمتابعةو بمتابعة الطلبة المستمري  بالدراسة وحدة التسجيل  عنى
 .والوثائق الدراسية التي يحتاجونها في حيا ه  العملية بعد  خرجه  م  الكلية
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 -وفقا للضواب  التالية: سجيل الطلبة 

 ة.واكمال اضابيره  الشخصي المباشرة -1
 .إصدار األوامر اإلدارية الخاصة بغيابات الطلبة -2
  .وفقا لضواب  و عليمات االنتقال االخرىجامعات النقل الطلبة م  والى  -3
 .انجاز معامالت االستضافة للطلبة وفقا لتعليمات الوزارة -4
  .إصدار األوامر الخاصة بالعبور والتأجيل  -5
 .براءة الهمةبلطلبة وكهلك  جديدها و زويد الطال  لإصدار الهويات   -6
 .االعتراض على النتائجنتائج الطلبة وكهلك  إعالن -7
  .عمل اإلحصائيات الخاصة  -8
 . زويد الطلبة بكت   أييد واإلجازات المرضية -9
 .طباعة الكت  الرسمية -10
  .ي والنهائي إلصدار الوثائقالتدقيق األول   -11
استخراج المعلومات لغرض إصدار الوثائق وكت  التأييد واستخراج المعلومات لغرض صحة   -12

 .الصدور
 .إصدار الوثائق وختمها -13
 .أنجاز المراسالت الخارجية -14

Vision 

The vision of the registration unit is promoting a friendly and exciting office 

environment for employees’ professional development. This will be achieved by 

minimizing enrollment barriers, providing accurate and easily accessible information 

and instructions, empowering students to navigate administrative processes by 

student centered policy. 

Mission 

The Registration unit mission is to provide high quality registration services to 

students and staff by adhering to academic policy and standards related to 

registration, conferral of course credit, degrees, and other credentials, together with 

maintaining the integrity, accuracy, confidentiality, and security of all academic 

records. 
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Objectives 

• Accuracy; to maintain high quality in all academic records and processes 

• Clarity; by simplifying complex policies and procedures 

• Fairness; for equitable and consistent application of rules and regulations 

• Integrity; by having strong moral principles and responsibility. 

• Customer services; to value each person, listen and solve problems. 

• Communication: to be connected and linked with other departments in an 

effective and efficient ways. 

• Collaboration and teamwork, innovation and quality, integrity, and persistence 

in furthering our goals. 

 

 التقديم للقبول وشروط التسجيل في الكلية -9
 جة طشتييةكانى وةرطرتنمةر

ئةو قوتابى/ خوَيندكارةى لة زانكَو و ثةميانطةكان وةردةطريَيت ثَيويستة ئةم مةرجانةى خوارةوة تَيدا 
 بَيت: 
رةطةزنامةى عرياقى بَيت وة بَو ئةو قوتابيانةى كة عرياقى نني ثَيويستة كارتى  خاوةنى -1

 نيشتةجَى بوونى هةرَيميان هةبَيت. 
ثةروةردةى هةرَيمى كوردستان بَيت و بروانامةكةى دةرضووى ئامادةييةكانى سةر بة وةزارةتى  -2

 ثةسةند كرا بَيت لة اليةن بةرَيوةبةرايةتى طشتى ثةروةردةى ثارَيزطاكةيةوة. 
لة ثشكنينى ثزيشكى دةرضووبَيت بة ثَيى ئةو مةرجة تايبةتييانةى بَو هةر خوَيندنَيك  -3

 دياريكراوة. 
ةيانيان جطة لة )كَوليذ و بةشةكانى ( سال زياتر نةبَيت بَو خويندنى ب30تةمةنى لة ) -4

 ( سال زياتر بَيت. 25ثةروةردةى وةرزش( كة نابَيت قوتابى تةمةنى لة )
دةرضووانى خوَيندنى كوردى لة ناوضة كوردستانيةكانى دةرةوةى هةرَيم لة اليةن لَيذنةيةكى  -5

واكاريةكانيان تايبةت لة وةزارةت بة هةماهةنطى زانكَوكان بة ثَيى شايستة بوونيان سةيرى دا
 دةكرَيت. 

 
 
 
 
 



 

 
27 

 

 وةرطرتنى دةرضووانى لقى زانستى و وَيذةيى ئامادةييةكانى هةرَيم: 
دةرضووانى ثَوىل دوانزةى ئامادةيى بةشى زانستى بو ثَيشكةش كردنى داواكارى وةرطرتن لة كوليذ و 
بةشةكانى )كومةلةى ثزيشكى، ئةندازيارى، زانست( دةتوانن تةنها منرةى وانة ثةيوةنديدارةكان )فيزيا، 

رةى وانةكانى تر ئارةزوو كيميا، بريكارى، زيندةوةرازنى، زمانى ئينطليزى( ئةذمار بكةن، ئةذماركردنى من
 مةندانة دةبَيت بة مةرجَيك ثَيشكةشكار لة سةرجةم وانةكان دةرضووبَيت. 

 
 وةرطرتنى دةرضووانى يةكةمةكانى ثةميانطة تةكنيكييةكان لة زانكَوكاندا: 

 )بةمةرجَيك دةرضووى خوىل يةكةم بن( 
ةر ئاستى ثارَيزطا لة كوليذى دةرضووى يةكةم لة كومةلةى ثزيشكى يةميانطة تةكنيكييةكان لة س -1

 ثزيشكى وةردةطريَيت. 
 

 وةرطرتن لة خوَيندنى سيستةمى ثارالَيل: 
%( ثالنى وةرطرتن تةرخان دةكرَيت بو سيستةمى ثارالَيل بو طشت كوليذ و  30رَيذةى ) -1

%( ى  50%( و ثةميانطةكان رَيذةى ) 40جطة لة كوليذة تةكنيكييةكان كة رَيذةى )بةشةكان 
ثالنى وةرطرتنيان بو تةرخان دةكرَيت بة مةرجَيك خوَيندنى ئَيوارانى نةبَيت، جطة لة كةس و 

ان و ئةنفالكراوان و زيندانيانى سياسى، بةالم سةبارةت بة زانكوكانى دةرةوةى شارة كارى شةهيد
طةورةكان كة خوَيندنى تايبةتيان تَيدا نيية طةر ثالنيان ثر نةبووةوة دةكرَيت ضةند منرةيةك 

 ( منرة تَيثةر نةكات. 10كةمبكرَيتةوة بة مةرجَيك )
بَيت بو كومةلةى ثزيشكى )ثزيشكى، ثزيشكى  ( سال زياتر35ثَيشكةشكار نابَيت لة ) تةمةنى -2

 ددان، دةرمانسازى(. 
ثَيشكةش كردن بَو خوَيندنى ثارالَيل بةهةمان شَيوة سيستةمةكانى )زانكوالين، راستةوخو،  -3

 ئَيواران( دةبَيت. 
تةوة بو وةزارةت بو سةبارةت بة هةر كَيشةيةكى تر كةيسةكان لة اليةن زانكووة بةرز دةكرَي -4

 دكار بَيت. ضارةسةركردنيان بة شَيوةيةك كة لة بةرذةوةندى ئاستى زانستى قوتابى/ خوَين
 كَومنرةى ثَيشرِبكَى بةم شَيوةية دةبَيت:  -5
( منرة كةمرت لة كومنرةى 30لة كوليذةكانى )ثزيشكى، ثزيشكى ددان، دةرمانسازى( رضاوة ) •

 وةرطرياو لةو ساَلةى خوَيندندا دةكرَيت. 
وى لة اليةن ئةجنومةنى زانكووة دةستنيشان دةكرَيت بة ثَيى تَيضو كرَيى خوَيندنى ثارالَيل -6

 بةشةكة و ثَيداويستييةكانى وة لة اليةن وةزارةتةوة ثةسند دةكرَيت. 
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بةمةبةست هاندانى خوَيندن ئةطةر قوتابى/ خوَيندكار كة بة سيستةمى ثارالَيل وةرطرياوة لة  -7
%( ى  75هةر سالَيك يةكةم بوو لة سةر هةموو قوتابيان/ خوَيندكارانى بةشةكةى ئةوا لة )

%( ى كرَيى خوَيندن  25%( و سَييةم لة ) 50َيت ئةطةر دووةم بوو لة )كرَيى خوَيندن دةبوردر
 دةبوردرَيت. 

 ثَينض سال زياتر بةسةر دةرضوونى قوتابى تَيثةر نةبووبَيت.  -8
 (دروس املفاضلةِرةضاوى وانة ثةيوةنديدارةكان دةكرَيت ) -9
 بَو وةرطَيران بةم سيستةمة ناكرَيت.  دابةزين و طواستنةوة -10
 

 : تايبةتييةكانى وةرطرتن مةرجة
ثَيشكةش كردن بَو كَوليذة ثزيشكييةكان )ثزيشكى، ثزيشكى ددان، دةرمانسازى(، تَيكراى منرةى ثَوىل 

( كةمرت 240% كةمرت نةبَيت بةمةرجَيك هةرسَى وانةى زيندةوةرزانى و كيميا و فيزيا لة ) 85دوانزة 
 نةبَيت لة خوىل يةكةم يان دووةم. 

 
 9201 / 8201الدراسي للعام  السنوي الدراسي التقويم -10

 تَيبينى مَيذوو رَوذ
 2019-2018للسنة الدراسية الرسمية بدأ الدراسة  1/10/2017 االحد

 عطلة دراسية )رأس السنة الجديدة( 3/1/2018 -25/12/2017 االربعاء-االثني   

 امتحانات الكورس االول 14/1/2018 االحد
ي  1/2/2018 الخميس

 بدأ دراسة الكورس الثان 

 عطلة دراسية )عيد نوروز( 25/3/2018-11/3/2018 االحد  – االحد

( 13/5/2018 االحد  بدأ امتحانات نهاية السنة )عملي

 (نظريبدأ امتحانات نهاية السنة ) 20/5/2018 االحد
 بدأ العطلة الصيفية 1/7/2018 االحد

  2020 – 2019بدأ السنة الدراسية الجديدة  2/9/2018 االحد

ي  3/9/2018 االثني   
 امتحانات الدور الثان 

  2020 – 2019دراسة الطالب للسنة الدراسية بدأ  23/9/2018 االحد 
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 والثانية االولى ةللمرحل الدراسي التكامليالمنهاج  -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةالسادس ةللمرحل ةالثاني ةمن المرحل الكالسيكي المنهاج الدراسي -12

Second Year 

Subjects Total hours Total units 

Theory  Practical 

Gross Anatomy 60 180 8 

Medical chemistry 120 60 10 

Histology 60 90 6 

Medical physiology 180 90 14 

Embryology 30 - 2 
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Third Year 

Subjects Total hours Total units 

Theory  Practical 

Pathology 120 120 12 

Community Medicine 30 60 4 

Medicine 60 60 6 

Medical Microbiology 120 60 10 

Medical Parasitology and Immunology 60 60 6 

Pharmacology 90 60 8 

 

Fourth Year 

Subjects 
Total hours 

Total units 
Theory  Practical 

Medicine 120 128 12 

Surgery 120 128 12 

Community Medicine 75 64 7 

Pediatrics  60 64 6 

Obstetric  60 64 6 

Forensic Medicine and Medical Ethics 45 32 4 

Psychology  30 - 2 

 

Fifth Year 

Subjects Total hours Total units 

Theory  Practical 

Medicine 75 160 10 

Pediatrics 30 80 5 

  Surgery 90 120 10 

Gynecology 30 60 4 

Dermatology 30 36 3 

Ophthalmology 30 60 4 

ENT 30 60 4 

Psychiatry  30 36 3 

Radiology 30 60 4 

 

Sixth Year 

Subjects Total term hours Total units 

Theory  Practical 

Medicine - 432 14 

  Surgery - 432 14 

Pediatrics  - 360 12 

Obstetrics and Gynecology - 360 12 
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 للنظام التكاملي ةالتعليمات االمتحاني -13

 تعليمات عامة حول النظام التكاملي للتعليم الطيب يف كلية الطب/ جامعة دهوك 
General instructions about Integrated system of Medical Education 

College of Medicine/ University of Duhok  

 
 2018 املرحلة االوىل للسنة الدراسيةابتداء من  (Integrated system)مت تغيري النظام التعليمي اىل لقد 

فإن مجيع التعليمات الدراسية والنقل والكورسات واالمتحانات والتخرج وتسلسل الطالب وكذلك  2019 –
من مجيع الطالب  نرجوا . لذا(Integrated system) الغاء العبور سوف تكون حسب النظام الداخلي للـ

واليت ختتلف  (Integrated system)اخذ ذلك باالعتبار. مثال على بعض التغيريات يف النظام الداخلي للـ 
  :هي (Classical system)عن تعليمات 
 يف الكلية هي ست سنوات ويقسم اىل طورين  مدة الدراسة

 ويشمل ثالث سنوات )املرحلة االوىل والثانية والثالثة(  (phase 1) الطور االول -1

 ويشمل ثالث سنوات ايضًا )املرحلة الرابعة واخلامسة والسادسة(  (phase 2)الطور الثاني  -2

 
  االختبارات )االمتحانات(

  مبادئ االختبارات 

بالنظر لحقيقة أن اجتياز االمتحانات هو الشغل الشاغل لجميع الطلبة في كافة أنحاء العالم لذلك كان من  •

الضروري أن تكون االختبارات مفصال رئيسيا من مفاصل المنهج الحديث و فلسفتها في المناهج الحديثة 

ما يحقق في النتيجة هو توظيف هذا الهاجس لدى الطلبة لغرض تحسين مهاراتهم و توجيه أداؤهم ب

المرجوة من الخريج أي يجب أن تكون االمتحانات وسيلة لرفع و تطوير قابليات التعلم و المخرجات 

 ليس الغرض منها النجاح و الرسوب فقط. 

و بما أن هذا المنهج يعتمد التكامل بين المواد الدراسية لذلك كان من الضروري أن تكون االمتحانات  •

حيث أن التغيير المرجو من تحديث  (Integration System)كامل في التعلم ايضا حسب مبدأ الت

  المنهج لن يتحقق إذا بقيت حالة االمتحانات على ما هي عليه اآلن 

يجب أن يتذكر الطالب ان االختبار لما يتعلم خالل الدراسة الطبية ال يتمحور حول اجتياز االمتحان،  •

التعامل مع المشاكل السريرية التي تواجهه كطبيب. اما محاولته  وانما إلى أي مدى يكون قادرا على

"خداع النظام التدريسي" فلن يأتيه اال بالقليل من الفائدة لمريضه او لنفسه. كذلك اذا كان الطالب يخطط 

للخروج من الدورة التدريبية مع الحد األدنى من التعلم، فانه بعد ذلك سيجد صعوبة في التكيف مع 

 ات السريرية للطبيب المقيم الدوري.المسؤولي
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االختبارات في كل مرحلة ال تهدف لتحديد ما يجب أن يتعلم فقد وضعت المخرجات المرجوة من  •

 الخريج لهذا الغرض.

لقد صممت االختبارات للتحقق مما إذا كان لدى الطالب الكفاءة الالزمة لمواصلة المرحلة القادمة من  •

 أن يطلب منه بذل المزيد من الجهد. الدراسة أو ما إذا كان ينبغي

لن يتم منح العالمات، ولن تكون الدرجات مقسمة بأي شكل من األشكال بل سيمنح النتيجة النهائية فقط  •

 )ناجح أو راسب(. 

في منتصف كل وحدة فصلية فيه يجرى لتقييم  (formative assessment)هنالك اختبار تقويمي  •

ناء دراسته ويكون بدون درجات ويعد وسيلة مهمة لألستاذ لتقيم استجابة ادراك الطالب للمادة العلمية اث

 الطالب العلمية واعطاء االرشادات لتصحيح أي خلل.

لتقييم الطالب من ناحية الربط  (summative assessment)كما سيتم إجراء اختبار نهائي تحصيلي  •

ث سيكون في نهاية الفصل الدراسي بين المواد عبر الوحدات الفصلية في نهاية كل فصل دراسي، حي

ويجمع هذا االمتحان كل المواد الدراسية  (ESA) (end semester exam)امتحان تكاملي واحد فقط 

في ذلك الفصل، يتكون هذا االمتحان من ورقتين يحصل نهاية كل فصل دراسي يشمل جميع الوحدات 

 في ذلك الفصل الدراسي. 

 عي سنويا او امتحان لنصف السنة.ال يوجد هناك امتحان يوميا او س •

 بحلول نهاية الطور االول سوف: •

يكون الطالب قادرا على التواصل مع المرضى، ودراستهم وفحصهم سريريا و يكون لديه فهم جيد  •

 لهيكل ووظيفة اجزاء جسم اإلنسان وكيفية ارتباط ذلك بالصحة والمرض.

 ية للصحة والمرض.يتمكن الطالب من تقدير السياقات النفسية واالجتماع •

 

 الية االختبارات:

 : (S1)اوال: اختبارات الفصل الدراسي االول من المرحلة االولى

وتكون مشابهة لالمتحانات التقليدية حيث يتم اختبار كل مادة على حدة باختبار نظري فقط او نظري وعملي وفي 

ولذلك يكون هناك )عبور( فقط في المواد  .(S5)نفس السياق يكون اختبار الطب العدلي في المرحلة الثالثة 

. وال (S5)ك هنالك عبور في مادة الطب العدلي )مادتين او اقل( وكذل (S1)الدراسية للفصل االول للسنة االولى 

 يشمل العبور اي فصل دراسي او مادة دراسية اخرى خالل المراحل الدراسية الباقية. 

 

 (S2-S6)ثانيا: اختبارات الفصول الدراسية 

ويرمز له  (End Semester Assessment)في نهاية كل فصل سوف يكون هناك امتحان نهاية الفصل  

. وفي نهاية الطور األول سوف يجرى اختبار نهاية ESA5إلى  ESA2لذا فإن هناك من (ESA) اختصارا 
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يكون موعده في نهاية الفصل  (EPA)و يرمز له اختصارا   (End Phase 1 Assessment)الطور االول 

 السادس من الطور األول و هو يحدد انتقال الطالب إلى الطور الثاني.

حالة مرضية مع أسئلة ذات أجوبة قصيرة  12بورقتين الورقة االولى  هو امتحان تكاملي االمتحان الكتابي: أ:

حالة مرضية ويجري هذا االمتحان في 12سؤال من أسئلة االختيار المناسب موزعة على  96والورقة الثانية 

سي وتكون هناك نسبة من االسئلة نهاية كل فصل دراسي يشمل جميع الوحدات الفصلية في ذلك الفصل الدرا

تتضمن المادة العلمية للوحدات الفصلية في الفصول الدراسية السابقة حيث ان الطالب مطالب بجميع المواد 

الدراسية التي درسها قبل موعد االمتحان المعني مع تفاوت نسب االسئلة كلما تقدم في الفصول الدراسية )كون 

 ل االفقي والعمودي(.هذا النظام يدرس بطريقة التكام

يسمى ب  S6 الثانية في نهايةو S4هنالك امتحانين سريريين عمليين احدهما في نهاية  ب: االمتحان السريري:

(OSCE) (Objective structured clinical examination)  )الفحص السريري الموضوعي المنظم(

 دقائق. 10-5محطة وكل محطة 12-8 وهو نظام المحطات االمتحانية بمجموع

 

 ثالثا: تقييم المكونات المختارة من قبل الطالب

يجب اجتياز المكونات المختارة من قبل الطالب بشكل منفصل عن الوحدات الفصلية االساسية، والتقييم في هذه 

الممتحنون الوحدات الفصلية سيعتمد على مستوى االنجاز خالل الدراسة و على االختبار الذي سيشارك فيه 

 الخارجيون.

 Living with Long Term Conditionsالتعايش مع ذوي الحاالت طويله األمد رابعا: تقييم فصل 

(LwLTV) 

ويجب ايضا اجتياز هذا الدرس بشكل منفصل عن الوحدات الفصلية األساسية. يستمر هذا الدرس في العام 

في نهاية السنة االولى للتأكد من أن الطالب قد نظم  الدراسي الثالث، مع وجود اختبار تقويمي على شكل مقال

 نفسه لمواجهة االختبار في السنة الثالثة.

 

 خامسا: اختبارات الطور الثاني:

 مشابه لالمتحان الكتابي في (IPE1, IPE2, FPE)في الطور الثاني هناك امتحان واحد فقط في نهاية كل سنة 

 . OSCEالطور االول مع امتحان سريري 
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 هيكلية االختبارات 

 نوع االمتحان السنة

 السنة االولى 

 S1الفصل االول 

تكون مشابهة لالمتحانات التقليدية كون المقررات  اختبارات نهاية الفصل االول

الدراسية في هذا الفصل هي من متطلبات الجامعة، حيث يمتحن الطالب كل مادة 

 على حدة امتحان نظري فقط أو نظري وعملي.

 السنة االولى 

 S2الفصل الثاني 

  (ESA2)اختبار نهاية الفصل الثاني 

سؤال من  96ة ذات أجوبة قصيرة و حالة مرضية مع أسئل 12 امتحان كتابي:

 حالة مرضية 12أسئلة االختيار المناسب موزعة على 

 السنة الثانية 

 S3الفصل الثالث 

  (ESA3)اختبار نهاية الفصل الثالث 

سؤال من  96حالة مرضية مع أسئلة ذات أجوبة قصيرة و  12امتحان كتابي: 

 مرضيةحالة  12أسئلة االختيار المناسب موزعة على 

 السنة الثانية 

 S4الفصل الرابع 

  (ESA4)اختبار نهاية الفصل الرابع 

سؤال من  96حالة مرضية مع أسئلة ذات أجوبة قصيرة و  12امتحان كتابي: 

 حالة مرضية 12أسئلة االختيار المناسب موزعة على 

 دقائق 10-5محطة كل محطة  OSCE :8-12امتحان سريري: 

 السنة الثالثة

الفصل الخامس 

S5 

  (ESA5)اختبار نهاية الفصل الخامس 

سؤال من  96حالة مرضية مع أسئلة ذات أجوبة قصيرة و  12امتحان كتابي: 

 حالة مرضية 12أسئلة االختيار المناسب موزعة على 

 

السنة الثالثة 

الفصل السادس 

S6 

أو ما يسمى اختبار نهاية الطور االول  (PPE)االختبار االحترافي االبتدائي 

(EPE) 

سؤال من  96حالة مرضية مع أسئلة ذات أجوبة قصيرة و  12امتحان كتابي: 

 حالة مرضية 12أسئلة االختيار المناسب موزعة على 

 دقائق 10-5محطة كل محطة  OSCE :8-12امتحان سريري: 

 تقييم الوحدات االختيارية ووحدة المرض والناس 

 (IPE1)االختبار االحترافي المتوسط االول  السنة الرابعة

سؤال من  96حالة مرضية مع أسئلة ذات أجوبة قصيرة و  12امتحان كتابي: 

 حالة مرضية 12أسئلة االختيار المناسب موزعة على 

 دقائق 10-5محطة كل محطة  OSCE :8-12امتحان سريري: 
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 (IPE2)االختبار االحترافي المتوسط الثاني  السنة الخامسة

سؤال من  96حالة مرضية مع أسئلة ذات أجوبة قصيرة و  12امتحان كتابي: 

 حالة مرضية 12أسئلة االختيار المناسب موزعة على 

 دقائق 10-5محطة كل محطة  OSCE :8-12امتحان سريري: 

 (FPE)االختبار االحترافي النهائي  السنة السادسة

سؤال من  96حالة مرضية مع أسئلة ذات أجوبة قصيرة و  12ن كتابي: امتحا

 حالة مرضية 12أسئلة االختيار المناسب موزعة على 

 دقائق 10-5محطة كل محطة  OSCE :8-12امتحان سريري: 

 

 التعليمات االمتحانية 

 .(Integrated System)للنظام التكاملي  دهوكتسري هذه التعليمات على كلية الطب في جامعة  أوالً:

 ال يوجد هناك امتحان يومياً أو سعي سنوياً أو امتحان لنصف السنة.  ثانياً:

ن يمتحن الطالب كل مادة على حدة امتحان تقليدي م (S1)ثالثاً: فيما يخص مواد الفصل االول من السنة االولى 

يعتبر  و واذا رسب الطالب في اي مادة فعليه اعادة االمتحان في الدور الثاني 50درجة ودرجة النجاح من  100

ً اذا رسب في الدور الثاني في اكثر من نصف المواد . )حيث ان عددها  ( ويحمل بالمواد التي 5الطالب راسبا

في امتحان  الوزارية فيما يخص التحميل وعدد المحاوالت()وحسب التعليمات مواد أو أقل(  2رسب فيها )

الدور االول والثاني من السنة الثانية واذا رسب في السنة الثانية يرقن قيده )أي ان للطالب أربع محاوالت(. وفي 

 . (S5)نفس السياق يكون اختبار الطب العدلي في المرحلة الثالثة 

ية: ابتداًء من الفصل الثاني من المرحلة االولى وانتهاء بالمرحلة رابعاً: فيما يخص تقييم الوحدات االساس

 . (FPE, IPE2, IPE1, PPE, ESA5, ESA4, ESA3, ESA2)السادسة 

سؤال في االمتحان الكتابي على االقل في اختبار نهاية كل فصل أو كل  24من اصل  16على الطالب اجتياز  أ:

% من عدد االسئلة أو بطريقة  66ان وجد باجتياز  (OSCE)سنة وكذلك اجتياز االمتحان السريري 

(Borderline regression method)  .كي يكون مؤهالً لالنتقال للسنة التالية 

والتي  في كل سؤال على حدةتكون درجة كل سؤال هي عشرة وعلى الطالب الحصول على درجة النجاح  ب:

للسؤال  10من  7للسؤال األول و  10من  6ن تكون مثالً (، كأ7-5تقرر من قبل لجنة االختبارات وتتراوح من )

 الثاني وهكذا وذلك حسب أهمية السؤال ومستوى السؤال. 

% من المجموع الكلي لالجابات الصحيحة )ستة وستون من المائة  66تكون درجة النجاح الصغرى هي  ج:

ً للمعايير العالمية مثالً لكل امتحان( )من أجل ترصين هذا النمط الدراسي ينبغي ان تكون درجة ا لنجاح طبقا

في االمتحان العملي  Borderline regression methodفي االسئلة المتعددة االختبارات أو  Angoffطريقة 

 سؤال في االمتحان السريري.  8من  5في االمتحان الكتابي أو  24من سؤال  16. مثال: (OSCE)المعروف 
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 خامساً: معادلة احتساب معدل وتسلسل الطالب: 

]×  60=  100المعدل من 

 مجموع الدرجات

التي حصل عليها
]  +40  ×[

 عدد االسئلة

التي نجح فيها
] 

 

 سؤال فما دون يعتبر راسب وال يدخل  15الطالب الذي ينجح في 

 ضمن هذه المعادلة مهما كان مجموع درجاته. 

 

 فيكون مطالب فيه في الدور الثاني وفي حالة فشله فعليه اعادة السنة ESA2في حالة فشل الطالب في  سادسا:

 في حالة رسوبه فيه وفي حالة تكرار (S1)ل في حالة نجاحه فيه او اعادة الفصل االو (S1)ويكون مستوفي من 

 فشله يرقن قيده.

 أو كليهما فيكون مطالب بكليهما في الدور الثاني وفي حالة ESA4أو  ESA3في حالة فشل الطالب في  سابعا:

 وفي حاله تكرار فشله يرقن قيده . فشله فعليه اعادة السنة بفصليها ويكون مطالب بكال االمتحانين.

فشله  أو كليهما فيكون مطالب بكليهما في الدور الثاني وفي حالة PPEأو  ESA5في حالة فشل الطالب في ثامنا:

 تكرار فشله يرقن قيده.االمتحانين وفي حالة  الفعليه اعادة السنة بفصليها ويكون مطالب بك

 فيكون مطالب فيه في الدور الثاني وفي حالة فشله FPEأو  IPE2أو  IPE1في حالة فشل الطالب في  تاسعا:

 فعليه اعادة السنة وفي حالة تكرار فشله يرقن قيده.

ففي حالة نجاحه في االمتحان  (OSCE)االمتحان الكتابي يكون مفصول عن االمتحان السريري  عاشرا:

لسريري في الدور االول ورسوبه في االمتحان الكتابي فيكون مطالب باالمتحان الكتابي فقط في الدور الثاني. ا

اما اذا نجح الطالب في االمتحان الكتابي ورسب في االمتحان السريري في الدور االول فيكون مطالب فقط 

 ة كال االمتحانين في الدور الثاني.باالمتحان السريري في الدور الثاني واذا رسب بكليهما فعليه اعاد

 في حالة عدم حضور الطالب الي اختبار نهاية فصل او نهاية السنة وبدون عذر فانه يحرم من احد عشر:

امتحان الدور الثاني وعليه اعادة تلك السنة. اما اذا كان لديه عذر شرعي ووفق القانون والتعليمات االمتحانية 

 ك دخول امتحان الدور الثاني.المعمول بها فيحق له عند ذل

وكان مجموع االجابات الصحيحة   ESA4أو ESA3في حالة فشل الطالب في أحد االختبارين  اثنا عشر:

%( أو أكثر من المجموع الكلي لإلجابات الصحيحة  66االختبارين يساوي ستة وستون بالمائة ) كاللألسئلة في 

%( ففي  40) عن اربعين بالمائة  ESA4أو ESA3ن اختباري بشرط أن ال تقل اإلجابات الصحيحة في اي م

فعلى الطالب اعادة  الههذه الحالة يعتبر الطالب ناجحا لتلك السنة، وفي حالة عدم تحقق الشروط المذكورة اع

هذا االمر  بنسبة متساوية تقريبا وينطبق S4و  S3إمتحان الدور الثاني في العطلة الصيفية على ان يشمل مواد 

 أيضاً.  PPE & ESA5ايضا على اختباري 

وهذه المعادلة مشابهة لمعادلة احتساب 

المعدل التنافسي في امتحان البورد 

العراقي والتي ال تعتمد على معدل 

التخرج فقط وانما على تسلسل الطالب 

وعدد الطلبة وبذلك يكون اكثر من عامل 

 يحدد معدل الطالب. 

واما المعادلة الخاصة بمنهجنا فتعتمد 

عدد على عاملين هما مجموع الدرجات و

 االسئلة التي ينجح فيها الطالب. 

240 24 
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 :)المكونات االختيارية( ثالثة عشر: فيما يخص تقييم الوحدات االختيارية

 الوحدات االساسيةيكون تقييمها مفصول عن تقييم  ا:

 يكون التقييم بامتحان نظري او عملي او بحث علمي وحسب ما تقرره لجنة الوحدات االختيارية ب:

 .50او درجة النجاح من  100يكون االمتحان من  ج:

في حالة فشل الطالب في الدور االول فعليه اعادة االمتحان في الدور الثاني وفي حالة فشله في الدور الثاني  د:

حمل تلك المادة في امتحانات الدور االول و الثاني من السنة الثانية واذا رسب في السنة الثانية يرقن قيده )أي في

 ان للطالب اربع محاوالت(

كون المنهج الجديد يختلف جوهريا عن المنهج القديم لذا فان الطالب الذي يدرس االن في الكلية  اربعة عشر:

في الدور االول فعليه اعادة االمتحان في الدور الثاني وفي حالة فشله في الدور  هحسب المنهج القديم في حالة فشل

 محاوالت( أربعيرقن قيده )أي ان للطالب  ةتاليرسب في السنة ال وإذا ةتاليالثاني فيحمل تلك المادة في السنة ال

 

 نخضع لشروط القبول المركزي حسب تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  قبول الطلبة:

 

في إقليم  نخضع لقانون انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي احكام انضباط الطلبة:

في إقليم كردستان العراق  وزارة التعليم العالي والبحث العلميوقانون   2009سنة ل 2رقم كردستان العراق 

   2008 لسنة 102رقم

 

 تعليمات غيابات الطلبة:

 اإلنذار االولي.من مجموع ساعات المادة الدراسية صدرت بحقه عقوبة  %5إذا تجاوز الطالب نسبة غياب  اوالً:

ً في أي موض ثانياً:  من مجموع ساعات مشروع بدون عذر %10وع عند تجاوز غياباته يعتبر الطالب راسبا

 المادة الدراسية.

الكلية من  بعذر مشروع وبقرار من مجلس %15يعتبر الطالب راسباً في أي موضوع عند تجاوز غياباته  :ثالثا

 مجموع ساعات المادة الدراسية.

 في حالة تكرار الرسوب لسنتين بسبب الغياب يرقن قيد الطالب نهائيا من الكلية. :رابعا

 

 انتقال الطلبة من والى كليات الطب االخرى الكليات االخرى:

دهوك  يتوجب على الطالب الراغب في النقل من كلية طب اخرى ال تعتمد على هذا المنهج الى كلية طب اوالً:

 الولى.يتوجب عليه العودة للمرحلة ا

يتحمل  ثانيا: للطالب الراغب في االنتقال من كلية طب دهوك الى كلية طب اخرى ال تعتمد هذا المنهج عليه ان

 قرارات لجنة المقاصة العلمية في تلك الكلية.
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 التعليمات االمتحانية وانضباط الطلبة للكليات في جامعات كوردستان -14

 التعليمات االمتحانية 
  2009( لسنة 1عدد )

( من المادة الخامسة واالربعين من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / 1استنادًا الى أحكام البند )
 .  2008( لسنة 10إقليم كوردستان العراق رقم )

 
 المادة األولى: 

 يحدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في االقليم النظام الدراسي في الكليات والمعاهد التقنية.  أواًل:
%( من المفردات لكل موضوع ويقترن ذلك  10لمجلس القسم أن يقترح تغيير ماال يزيد على ) ثانيًا:

 بموافقة مجلس الكلية. 
الدراسي االول أو الثاني كمواد اختيارية بواقع لمجلس القسم اقتراح وضع مواد دراسية للفصل  ثالثًا:

وحدتين دراسيتين في كل فصل أو بواقع أربع وحدات للنظام الدراسي السنوي للصفوف المتقدمة 
 كحد أعلى في الحالتين على أن يقترن ذلك بموافقة مجلس الكلية. 

 
 المادة الثانية: 

مجلس القسم أو الفرع في الكلية التي ال توجد فيها  يحدد مجلس الكلية أو مجلس المعهد باقتراح من أواًل:
%( من  40اقسام عدد امتحانات السعي ونوعها وكيفية اجرائها، واحتساب نسبها بالدرجات بنسبة )

الدرجة النهائية، عدا المواضيع ذات الطبيعة العلمية والتطبيقية فيترك تقدير تسهيل لمجلس 
 . الجامعة أو مجلس هيئة التعليم التقني

تكون امتحانات الصفوف المنتهية لكليات الطب شاملة، ويحتسب السعي السنوي لمواضيع الصف  ثانيًا:
 %( من الدرجة النهائية.  20السادس في الكليات الطبية بنسبة )

 

 المادة الثالثة: 
 يكون كل ما يتعلق باالمتحانات واالسئلة االمتحانية سريًا. 

 
 المادة الرابعة: 

 االسئلة االمتحانية الى:  أواًل: تهدف
قياس مدى استيعاب الطالب للمعلومات واالفكار العامة التي يتضمنها المنهاج الدراسي ومدى  -1

 قدرته على التفكير والتحليل. 
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 قياس قدرة الطالب على تغير عن المعلومات التي اكتسبها، وتقديمها وعرضها بشكل منتظم.  -2
 

 المادة الخامسة: 
االمتحانية، لكي تكون قادرة على تحقيق االهداف المحددة في المادة )الرابعة( من هذه يشترط في االسئلة 
 التعليمات ما يأتي: 

أن تتسم بالتنويع، وان ال تقتصر على نمط واحد، مع ضرورة تحقيق الموازنة بين االسئلة التي  أواًل:
ة االخرى التي تعتمد تتطلب من الطالب كتابة مقال منظم وفق خطة عن موضوع ما وبين االسئل

 على دراسة الطالب للمواضيع التي تطرح في المنهج الدراسي. 
 أن تكون واضحة ومحددة في صياغها.  ثانيًا:
أن ال تكون جميع االسئلة وصفية مباشرة، بل تتضمن مجاالت للمقارنة والربط بين العناصر  ثالثًا:

المختلفة للمادة ومعبرة عن وجهات النظر المختلفة للمادة والدفاع عنها أو نقدها بما يساعد على 
 الكشف عن قدرات الطالب المعرفية ضمن المنهج الدراسي. 

الجوبة المطلوبة وبين الزمن المحدد لذلك، بحيث ال يقل الزمن المتحانات أن تراعي الموازنة بين ا رابعًا:
نهاية الفصل أو نصف السنة أو النهائية عن ساعتين في المعاهد التقنية وثالث ساعات في 

 الدراسات االولية في الجامعات. 
 يتولى رئيس القسم التأكيد على أعضاء الهيئة التدريسية في القسم بما ورد في أعاله.  خامسًا:

 
 المادة السادسة: 

 تتضمن ورقة االسئلة االمتحانية المعلومات اآلتية:  أواًل:
 أسم الجامعة والكلية أو المعهد والقسم أو الفرع العلمي.  -1
 أسم مادة االمتحان. -2
 الصف والسنة الدراسية.  -3
 خ االمتحان مع ذكر الفصل والدور. تاري -4
 أسم التدريسي أو التدريسيين الذين شاركوا في وضع االسئلة.  -5
 تكون االسئلة االمتحانية مطبوعة بشكل واضح وخالية من االخطاء االمالئية والمطبعية.  ثانيًا:
 على ورقة االسئلة. أن يوضع توزيع وزني للدرجة االمتحانية يتناسب وأهمية كل سؤال ويثبت ذلك  ثالثًا:
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 المادة السابعة: 
تجري الكليات والمعاهد التقنية أمتحانات شفهية في بعض الموضوعات التي يحددها مجلس الكلية أو 

 المعهد الختبار قدرات الطالب العلمية والشخصية وفق ما يأتي: 
ل ويمكن االستعانة بتدريسيين تتولى اجراء االمتحان الشفهي لجنة مؤلفة من ثالثة تدريسيين في االق أواًل:

 من كلية أو جامعة اخرى في حالة عدم وجود تدريسي في االختصاص المطلوب. 
 يشترك جميع أعضاء اللجنة في توجيه أسئلة االمتحان الشفهي للطالب.  ثانيًا:
يضع كل عضو من أعضاء اللجنة الممتحنة درجة االمتحان الشفهي بصورة سرية ويكون معدل  ثالثًا:

 لدرجات التي وضعها أعضاء اللجنة هو الدرجة النهائية على أن يراعي المستوى العام للطالب. ا
تحدد اللجنة الممتحنة مدة االمتحان الشفهي للطالب الواحد بما يتناسب وطبيعة المادة على أن ال  رابعًا:

 دقيقة.  15تقل المدة عن 
 

 المادة الثامنة: 
ي على مفردات المواضيع المقررة خالل الفصل أو السنة على أن ال يتضمن االمتحان الفصلي أو السنو 

( أسبوعًا وال تدخل ضمن 30( أسبوعًا والدروس السنوية عن )15تقل مدة الدراسة للدروس الفصلية عن )
 ذلك االمتحان والعطل الدراسية. 

 
 المادة التاسعة: 

يلزم عضو الهيئة التدريسية ببرمجة مفردات المواضيع التي يدرسها ويعلن ذلك في بدء السنة الدراسية 
 على الشكل اآلتي: 

 أعالم رئاسة القسم بها خطيًا.  -1
 أعطاء نبذة عنها للطلبة.  -2

 
 المادة العاشرة: 

 هائية. يؤلف مجلس الكلية أو المعهد باقتراح من العميد لجنة أو أكثر لالمتحانات الن
 

 المادة الحادية عشرة: 
 %( في كل مادة.  50تكون درجة النجاح الصغرى )
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 المادة الثانية عشرة: 
إذا لم يحصل الطالب في الدور الثاني على درجة النجاح الصغرى في أي من المواضيع التي  أواًل:

ة دوامًا وامتحانًا في جميع أمتحن فيها أو لم يؤد االمتحان فيها يعد راسبًا في تلك السنة ويعيد السن
 المواضيع التي رسب فيها. 

يعفى الطالب الراسب من المواضيع المحذوفة ويطالب بالمواضيع المستحدثة في حالة تبديل  ثانيًا:
 المناهج الدراسية. 

 
 المادة الثالثة عشرة: 

ة لذلك الموضوع %( من الساعات المقرر  10يعد الطالب راسبًا في أي موضوع إذا تجاوزت غياباته )
 %( بعذر مشروع يقره مجلس الكلية أو المعهد.  15بدون عذر مشروع أو )

 
 المادة الرابعة عشرة: 

تستثنى المواضيع الدراسية ذات الطابع العلمي أو التطبيقي التي ليس فيها امتحان نهائي من تأدية 
 لسنة وتعلن للطلبة. امتحان الدور الثاني ويحدد ذلك مجلس الكلية أو المعهد في بداية ا

 
 المادة الخامسة عشرة: 

 ال يجوز تأجيل امتحان الدور الثاني بأي حال من االحوال. 
 

 المادة السادسة عشرة: 
 تخفض الدرجة النهائية للطالب الناجح في الدور الثاني وفق ما يلي: 

إذا كان غياب الطالب في الدور األول بعذر مشروع يقتنع به مجلس الكلية أو المعهد فتحسب  أواًل:
 الدرجة كما يلي: 

 . 50% للرقم الزائد عن  75+  50
 إذا كان غياب الطالب في الدور األول بعذر غير مشروع فتحسب الدرجة كما يلي:  ثانيًا:

 . 50% للرقم الزائد عن  50+  50
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 لسابعة عشرة: المادة ا
يحسب معدل الطالب على أساس الدرجات التي حصل عليها في كل موضوع ويراعي في ذلك عدد  أواًل:

 الوحدات لكل موضوع. 
 ( أسبوعًا. 15تعد الوحدة جهد ساعة نظرية أسبوعيًا ولمدة ) ثانيًا:
تعادل كل ساعتين أو ثالث ساعات عملية في الكليات ساعة نظرية واحدة وما زاد على ذلك يكون  ثالثًا:

 مساويًا لساعتين نظريتين أما في التعليم التقني فتعد الساعة العملية ساعة نظرية واحدة. 
 

 المادة الثامنة عشرة: 
 تحسب مرتبة التخرج للطالب وفقًا لما يأتي: 

 ( سنوات يكون توزيع نسب السنوات كاآلتي: 4ت التي مدتها )في الدراسا -1 أواًل:
 %  10  السنة األولى
 %  20  السنة الثانية 
 %  30  السنة الثالثة

 %  40  السنة الرابعة 
يؤخذ معدل الطالب في كل سنة ويضرب في النسبة المئوية المؤشرة ازاء ذلك ويكون المجموع  -2

 للسنوات هو معدل تخرج الطالب. 
( سنوات يكون توزيع نسب السنوات كاآلتي ويحسب معدل التخرج كما 5في الدراسات التي مدتها ) ثانيًا:

 . 1جاء في أواًل 
 %  5  السنة األولى
 %  10  ة السنة الثاني

 %  20  السنة الثالثة 
 %  25  السنة الرابعة

 %  40  السنة الخامسة
( سنوات يكون توزيع نسب السنوات كاآلتي ويحتسب معدل التخرج كما 6في الدراسات التي مدتها ) ثالثًا:

 . 2جاء في أواًل 
 %  5  السنة األولى
 %  5  السنة الثانية 
 %  10  السنة الثالثة 

 %  15  ابعةالسنة الر 
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 %   25  السنة الخامسة
 %  40  السنة السادسة

 
 المادة التاسعة عشرة: 

 تعلن النتائج بالتقديرات اآلتية ويشار الى مستوى الطالب بين الناجحين من حيث الدرجات. أواًل:
  100 – 90  أمتياز يقابله بالدرجات 

  89 – 80  جيد جدًا يقابله بالدرجات
  79 – 70  بالدرجاتجيد يقابله 

  69 – 60   متوسط يقابله بالدرجات
  59 – 50  مقبول يقابله بالدرجات 
 فما دون  49  راسب يقابله بالدرجات

تجبر كسور الدرجات النصف وما زادت عنه للموضوع الواحد وال تجبر كسور الدرجات إذا قلت  ثانيًا:
 عن النصف. 

 
 المادة العشرون:

ة أو مجلس الهيئة بناء على توصية من مجلس الكلية أو المعهد عدم احتساب سنة لمجلس الجامع أواًل:
رسوب للطالب فيما اذا رسب في المواضيع التي لم يشترك فيها بالدور الثاني في السنة بسبب 

 خارج عن ارادته أو لقوة قاهرة في فترة االمتحان. 
من مجلس الكلية أو المعهد السماح للطالب لمجلس الجامعة أو مجلس الهيئة بناء على توصية  ثانيًا:

الراسب في السنة المنتهية لسنتين متتاليتين وكان رسوبه في السنة الثانية بموضوع سنوي واحد أو 
بموضوعين فصليين بأن يؤدي االمتحان في السنة الثالثة على ان يكون قد امضى المدة المسموح 

 بها لبقائه في الكلية أو المعهد. 
 

 لحادية والعشرون: المادة ا
 تنهى عالقة الطالب بالكلية أو المعهد في احدى الحالتين اآلتيتين: 

 إذا رسب سنتين متتاليتين في صفه.  أواًل:
إذا تجاوزت مدة الدراسة مرة ونصف المدة المقررة لها بضمنها سنوات التأجيل وسنوات الرسوب  ثانيًا:

بالنسبة لطلبة الكليات )وال تدخل سنوات التأجيل ضمن المدة المذكورة بالنسبة لطلبة هيئة التعليم 
 التقني( وتجبر أنصاف السنين. 
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 المادة الثانية والعشرون: 
من االمتحانات اليومية أو االسبوعية أو النهائية يعد راسبًا في جميع  إذا ثبت غش الطالب في أي

 المواضيع لتلك السنة وإذا تكرر ذلك يفصل من الكلية أو المعهد ويرقن قيده من سجالتها. 
 

 المادة الثالثة والعشرون: 
للطالب أن يؤجل دراسته لسنة واحدة ألسباب مشروعة يقتنع بها مجلس الكلية أو المعهد على ان  أواًل:

 يقدم الطالب التأجيل قبل شهر واحد في االقل من بداية االمتحان النهائي. 
لرئيس الجامعة أو رئيس الهيئة بناء على توصية من مجلس الكلية أو المعهد أن يؤجل دراسة  ثانيًا:

سنة ثانية وألسباب مشروعة يقتنع بها على أن يقدم الطالب التأجيل قبل شهر واحد في الطالب ل
 االقل من بداية االمتحان النهائي. 

ال يجوز تأجيل دراسة الطالب في الكليات أو المعاهد التي تتبع النظام الفصلي في الفصل الدراسي  ثالثًا:
ن ناجحًا في الفصل الدراسي االول وفي هذه الثاني اال اذا كان بسبب خارج عن ارادته وأن يكو 

 الحالة يعد التأجيل للسنة الدراسية بأكملها. 
للوزير بناء على توصية من مجلس الجامعة أو هيئة التعليم التقني وألسباب مشروعة يقتنع بها  رابعًا:

 ن. تأجيل دراسة الطالب سنة ثالثة وأخيرة مع مراعاة ما جاء في المادة الحادية والعشري
 

 المادة الرابعة والعشرون: 
 تعطل الدراسة في الكلية أو المعهد قبل االمتحان النهائي بمدة ال تتجاوز عن ثالثة أيام فقط. 

 
 المادة الخامسة والعشرون: 

 تلغى جميع التعليمات االمتحانية الجامعية النافذة والقرارات الصادرة بصددها. 
 

 المادة السادسة والعشرون: 
 (. 2009 – 2008ه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارًا من السنة الدراسية )تنشر هذ

 
 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي         
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 تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي

  2009( لسنة 2عدد )
عليم العالي والبحث العلمي ( من المادة الخامسة واألربعون من قانون وزارة الت1استنادًا الى أحكام البند )

 تصدر التعليمات اآلتية:  2008( لسنة 10اقليم كوردستان العراق رقم ) /
 

 (: 1المادة )
 على كل طالب اتباع الواجبات اآلتية: 

التقييد بالقوانين واالنظمة والتعليمات النافذة واالوامر التي تصدرها الجامعة أو هيئة التعليم التقني أو  أواًل:
 الهيئة العراقية العليا لالختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد. 

صاصات عدم االساءة الى سمعة الجامعة أو هيئة التعليم التقني أو الهيئة العراقية العليا لالخت ثانيًا:
 الطبية أو الكلية أو المعهد بالقول أو بالفعل داخلها أو خارجها. 

تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام االدارة وهيئة التدريس  ثالثًا:
 والموظفين وعالقات الزمالة والتعاون بين الطلبة. 

 الجامعة أو الكلية أو المعهد. عدم االخالل بالنظام والطمأنينة والسكينة في  رابعًا:
 المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة أو الكلية أو المعهد.  خامسًا:
 عدم االخالل بحسن سير الدراسة.  سادسًا:
 عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء.  سابعًا:

 
 (: 2المادة )

 نبيه( كل طالب أساء الى عالقات الزمالة بين الطلبة. يعاقب )بالت
 

 (: 3المادة )
 يعاقب باالنذار كل طالب ارتكب احدى المخالفات اآلتية: 

إذا عوقب بالتنبيه الذي لم يسحب ولم يلغى ثم ارتكب في المرة الثانية فعاًل يستوجب المعاقبة  أواًل:
 بالتنبيه. 

 نة والسكينة في الجامعة أو الكلية أو المعهد. إذا أخل بالنظام والطمأني ثانيًا:
 إذا تجاوز بالقول على أحد الطلبة.  ثالثًا:
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 (: 4المادة )
 يعاقب بالتوبيخ كل طالب ارتكب احدى المخالفات اآلتية: 

 عوقب بعقوبة االنذار الذي لم يسحب ولم يلغى ثم ارتكب فعاًل: يستوجب المعاقبة باالنذار.  أواًل:
تجاوز بالقول على احد منتسبي الجامعة أو هيئة التعليم التقني أو الهيئة العراقية لالختصاصات  ثانيًا:

 الطبية أو الكلية أو المعهد من غير أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة. 
 

 (: 5ة )الماد
يعاقب بالفصل المؤقت من الجامعة أو الكلية أو المعهد لمدة ال تزيد عن سنة دراسية واحدة كل طالب 

 ارتكب احدى المخالفات اآلتية: 
 عوقب خالل سنة الدراسة بتوبيخين لم يسحبا ولم يلغيا ثم ارتكب فعاًل يستوجب التوبيخ.  أواًل:
اعتدى بالفعل على منتسبي الجامعة أو هيئة التعليم التقني أو الهيئة العراقية لالختصاصات الطبية  ثانيًا:

 أو الكلية أو المعهد من غير أعضاء الهيئة التدريسية. 
 استعمل العنف ضد زمالئه الطلبة.  ثالثًا:
 ة أو المعهد. حمل السالح بأنواعه باجازة وبدون اجازة داخل حرم الجامعة أو الكلي رابعًا:

احدث اضرارًا عمدًا أو نتيجة أهمال في ممتلكات الجامعة أو هيئة التعليم التقني أو الهيئة  خامسًا:
 العراقية العليا لالختصاصات الطبية أو الكية أو المعهد. 

 أساء للوحدة الوطنية أو مس المعتقدات الدينية أو المشاعر القومية بسوء.  سادسًا:
واًل على أحد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة أو الهيئة العراقية العليا لالختصاصات تجاوز ق سابعًا:

 الطبية أو الكلية أو المعهد أو المحاضرين فيها. 
ثبت تعاطيه المسكرات داخل الحرم الجامعي أو ثبت كونه في حالة سكر بينة في الجامعة أو  ثامنًا:

 لطبية أو الكلية أو المعهد. الهيئة العراقية العليا لالختصاصات ا
اساء الى سمعة الجامعة أو الهيئة العراقية العليا لالختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد  تاسعًا:

 بالقول أو بالفعل داخلها أو خارجها. 
 أخل بحسن سير الدراسة.  عاشرًا:

 
 (: 6المادة )

ختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد كل يعاقب بالفصل النهائي من الجامعة أو الهيئة العراقية لال
 طالب ارتكب احدى المخالفات اآلتية: 
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 كرر احد االفعال المنصوص عليها في المادة الخامسة.  أواًل:
اعتدى بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة العراقية  ثانيًا:

 المعهد.  العليا لالختصاصات أو الكلية أو
 أتى بفعل مشين مناف لالخالق واالداب.  ثالثًا:
 حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.  رابعًا:

ثبت تعاطيه المخدرات في الجامعة أو الهيئة العراقية العليا لالختصاصات الطبية أو الكلية أو  خامسًا:
 المعهد. 

 
 (: 7المادة )

فرض العقوبات المقررة في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هذه التعليمات عن  أواًل:
الطالب المخالف، ال يمنع فرض العقوبات التي يمكن ان يحكم بها اذا ما وقعت المخالفة تحت 

 طائلة القوانين العقابية. 
اليه خارج الجامعة أو المعهد فيكون النظر اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب  ثانيًا:

 فيه انضباطيًا مستأخرًا الى حين البت في الدعوى الجزائية. 
 

 (: 8المادة )
يشكل العميد في الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة أو أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن ال تقل 

التدريسية ممن ال تقل مرتبتهم العلمية عن مرتبته العلمية عن استاذ مساعد وثالثة من اعضاء الهيئة 
 مدرس )وللمعاهد ثالثة من أعضاء الهيئة التدريسية( وممثل عن الطلبة. 

 
 (: 9المادة )

عند وقوع فعل من االفعال المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة تنظر لجنة انضباط الطلبة 
 في الموضوع وترفع توصياتها بشأن العقوبة المناسبة الى العميد. 

 
 (: 10المادة )

 العميد.  تكون عقوبة التنبيه أو االنذار أو التوبيخ أو الفصل لمدة ال تزيد على الشهر من صالحية أواًل:
 تكون عقوبة الفصل لمدة تزيد على الشهر من صالحية مجلس الكلية.  ثانيًا:
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تكون عقوبة الفصل النهائي من الجامعة أو الهيئة العراقية العليا لالختصاصات الطبية أو الكلية  ثالثًا:
ط بها الكلية أو المعهد من صالحية رئيس الجامعة أو رئيس هيئة التعليم التقني أو الجهة التي ترتب

 بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد. 
 (: 11المادة )

يحق للطالب الذي فصل من الجامعة أو الهيئة العراقية العليا لالختصاصات الطبية أو الكلية أو المعهد 
لمدة ال تزيد على السنة وال تقل عن الشهر ان يعترض لدى رئيس الجامعة أو رئيس هيئة التعليم التقني 

و رئيس الهيئة العراقية العليا لالختصاصات الطبية على قرار الفصل خالل مدة خمسة عشرة يومًا من أ
تاريخ تبليغه بقرار الفصل أو من تاريخ نشره في لوحة االعالنات في الكلية أو المعهد في حالة تعذر 

أو مجلس هيئة التعليم  تبليغه. أما اذا كان فصل الطالب نهائيًا فيحق له االعتراض لدى مجلس الجامعة
التقني أو مجلس الهيئة العراقية العليا لالختصاصات الطبية وعلى المجلس والرئيس كل حسب صالحيته 

 البت في االعتراض خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم االعتراض ويعد القرار نهائيًا.
 

 (: 12المادة )
أو المعهد مدة ال تقل عن اسبوع ويبلغ بها ولي أمر يعلق قرار العقوبة في لوحة االعالنات في الكلية 

 الطالب تحريريًا ويستدعى الطالب الفهامه أسباب العقوبة. 
 

 (: 13المادة )
 (. 2009 – 2008تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارًا من السنة الدراسية )

 
 

     
 

 العلمي القليم كوردستان العراقوزير التعليم العالي والبحث      
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 السيد العميد المحترم

 تحية طيبة

 م/ حساب درجات الطالب في المنهج التكاملي لكلية طب دهوك 

 

ان الطريقة المعمول بها حالياً في الكليات التي تتبع نظام جامعة ليستر )الكوفة( وحسب رأي خبراء جامعة ليستر 

 كما يلي: 

 سؤال. 24سؤال لكل منهما والمجموع  12امتحان نهاية الفصل يتكون من ورقتين من  -1

 سؤال متعدد الخيارات. 120الورقة الثانية تتألف من  -2

 7وال يزيد عن  4لكل سؤال على حدى ويجب ان ال يقل عن  Standard settingللنجاح  وضع عتبة -3

 وأخذ المعدل الذي سيكون درجة النجاح.

للحصول  2.4( تقسم على 240درجة )المجموع  120درجة والثانية من  120تكون الورقة االولى من  -4

 . 100على النتيجة من 

سؤال في االمتحان الكتابي على االقل في اختبار نهاية  24من اصل  16تلغى فقرة )على الطالب اجتياز  -5

 كل فصل أو كل سنة(.

صل اي على الطالب النجاح باالمتحانين العملي والنظري كل اذا كان هناك امتحان اوسكي فالنجاح منف -6

 على حدى وفي حالة رسوبه عليه اعادة احد االمتحانين.

)درجة اكثر  S1فقط شرط استيفائه دروس  S2في الدورين يعيد  S2الطالب الفاشل في اجتياز امتحان  -7

 %(. 50من 

 

 

 

 د. محمد حازم الدباغ   

 رئيس فرع التعليم الطبي 

    22/11/2018  

 

 

 

 

 

 



 

 
50 

 

 هَيذا راطرَى كوليذا ثزيشكى زور بةرَيز ... 
 

 ب / رونكرن
 

النظام ( يَين رَينمايَين ئةزمونان يَين ثةيرةوَى نافخويى )24هيظيدارم رازينب لسةر راستظةكرنا مادَى )
 يَى كوليذا مة بظى شَيوَى خلوارَى دياركرى:  (Integrated Curriculum)( يَى الداخلي
 – 5 – 4 – 3 – 1( ب مادَين )خنضع( دَى ثابةند بني )15( يَى رَينمايَين ئةزمونى بةندَى )24مادَى )

( ذ 24 – 23 – 22 – 21 – 20دووَى و سيَى  17 – 16 – 15 – 13 – 12 – 10 – 9 – 7 – 6
رَينمايَين ئةزمونى يَين تايبةت ب وةزارةتا خواندنا باال و ظةكولينَين زانستى، هةرَيما كوردستانَى ذمارة 

( ذ رَينمايَين وةزارةتا خواندنا باال و 45( مادَى )1(، ذ ئةحكامَين بةندَى )2009( يَين ساال )1)
 . 2008اال ( يَين س10ظةكولينَين زانستى، هةرَيما كوردستانَى ذمارة )

 
 دطةل رَيزطرتنَى 

 
 
 
 

 تومار و كاروبارَين قوتابيان          
  بشري بريو شاكر               
              13/2/2019 
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2.1  

Educational Facilities in hospitals 

GENERAL REMARKS: 

1. Each teaching hospital has its own seminar halls that can be utilized freely by teaching staff 

and the student for the teaching process. 

 

 

Seminar hall of Azadi Teaching Hospital provided with a whiteboard, audiovisual aid, and TV. 

 

Seminar hall of Hivi Pediatrics Teaching Hospital provided with a whiteboard and audiovisual aid. 
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2. Each department has small halls (in addition to the main seminar halls) in the different 

floor that has been designed for small group teaching and discussion of cases after clinical 

examination of patients and are provided by a whiteboard and audiovisual aids.  

 

Third-floor teaching room provided with audiovisual aids and whiteboard. (Surgery) 

 

Each out-patient clinic has been specially designed to include teaching rooms that accommodate 

up to 10 people in addition to the teaching staff, bed for the patient and whiteboard for the 

explanation. 
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Heevi Teaching Hospital/ Students Hall  
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 ةوحدة المكتب  -15

Vision:  to be the most favorite and informative source of knowledge to our students  

  

Mission: as fundamental part of the Duhok College of medicine we work hard to 

provide the most recent and most valuable sources both in printed and digital forms. 

    

Objectives 

1. Trying to get the most recent essential textbooks needed for the curriculum 

2. Try to get the most relevant assisting books needed to expand the knowledge 

of students  

3. To get the important reference for the post graduate students  

4. Make the library available most of the time  

5. Make the books available in more copies  

6. Well trained library staff 

7. Well sorted references with a computerized system for book and journal 

borrowing 

8. Making the digital copies available as much as possible  

9. Providing a good calm atmosphere for local readers 
 

 ةوحدة الدراسان العليا والشؤون العلمي -16

Vision 

To be the leading body of the College of Medicine, University of Duhok in research 

and scholarship, and leadership in postgraduate studies. 

 

Mission 

Help to prepare scholars, researchers and medical professionals as well as medical 

teachers with the application of clinical studies for the service of the community. The 

effective use of the state of the art technology in health sciences. 

Objectives 

- To help the community with outstanding health professionals. 
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- To provide specialized medical professionals skillful in research and medical 

education and recognize those with leadership potentials. 

- To improve the clinical studies and technical skills with direct impact on 

community health, research and teaching. 

- To sustain a caring and supportive research and teaching environment in 

college in collaboration with other scientific and health related colleges. 

- To regulate and mange higher studies effectively. 

 

 ةوحدة الرياض -17

Vision 

 Our vision will be directed to: implementing programs that support healthy lifestyles 

and academic success and promoting the personal development of our students and 

department employees.  

Mission 

To enrich students through sport and fitness aiming to provide and promote 

opportunities for social relations and healthy lifestyles. This will be trough ensuring 

equitable access, development and excellence at all levels of participation. 

 

Objectives 

Enhanced quality of life through participation, building relationships , interaction, 

leadership , experiences, development and education 
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 ةوالذاتي ةداروحدة اال -18

Vision:   

The  vision of the administrative and finance unit is to facilitate the management and 

accountability of college resources and administrating affaires by valuing  input from 

those we serve, and recognize the importance of active listening, timely learning, and 

continuously improving; through teamwork and cooperation in helping fellow 

employees accomplish their assignments successfully. 

 

Mission:  

To foster an effective and prudent financial management framework ; by enabling  

optimal use of financial resources through sound planning and performance 

monitoring,  and to coordinate and direct all financial transactions recorded according 

to the accounting system of the University and the budget of the college. 

The unit is also responsible for providing high class customers administration 

services to the dean, staff, students and all college employees 

Objectives 

• Integrity 

• Transparency 

• Professionalism 

• Teamwork 

• Social Responsibility 

• Exceptional customer service 

• Collaborative and transparent 

• Continuous improvement 

• Respectful diversity 
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 (ةالجديد ةالبناي ) ةمخطط مبنى الكلي -19
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطابق االرضي -
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 الطابق االول -

 

 

 

 
 

 الطابق الثاني -

 

 

 

 
 الطابق الثالث -
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 (ةالقديم ةالبناي ) ةمبنى الكلي -20
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fifth Stage Hall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sixth Stage Hall 
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Students Halls  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rooms of Heads of Departments  
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Duhok Medical Research center  

 

 

 مستشفى ازادي التعليمي -21

 

 

 

 

 

 

 

 

Azadi Teaching Hospital 
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