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 -1على الباحث الراغب بالنشر التسجيل في منصة املجلة على الرابط اآلتي:
. https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup
ُ
 -2بعد التسجيل سترسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه رسالة مفادها أنه سجل
فيها ،وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد
اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:
. https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login
 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ

التنويه .
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النشاط االجتماعي للجمعية الطبية االسالمية يف العراق
2007 - 2003
م.د .نادية مسعود شريف
تأريخ التقديم2019/12/9 :



تأريخ القبول2020/2/9 :

المستخلص:
ُالسالمية ُفي ُالعراق ُسنة ُُ ُ ۲۰۰۳وكان ُهدفها ُربطُ
أُسُست ُالجمعية ُالطبية إُ

ُالنسانيةُ
السالمي ُوقواعده ُوتشريعاتهُ ،وتعدُ ُمن ُالجمعيات إُ
العلوم ُالطبية ُبالسلوك ُ إُ

والخيرية ُغير ُالربحية ُوغير ُالسياسيةُ ،غرضها ُاالساسي ُتقديم ُالخدمات ُالطبية ُالوقائيةُ
ُفضال ُعنُ
ًُ
والعالجية ُُإلى ُالمحتاجينُ ،وتطوير ُخبرات ُالعاملين ُفي ُكافة ُميادين ُالطب،
فتحُعياداتُخيريةُأوُتعاونيةُمجهزةُبماُيلزمهاُمنُمالكاتُواجهزةُطبيةُحديثةُ،لذلكُ

ُالسالمية ُوالطبيةُ ،وتنظيم ُالندواتُ
عملت ُالجمعية ُعلى ُاستقطاب ُالخبرات ُوالكفاءات إُ

والحلقاتُالطبيةُإُلىُجانبُالمؤتمراتُالتيُكانتُتعقدُداخلُالعراقُوخارجهُُ،والسيُماُبعدُ
دائما ُللجمعياتُالطبيةُاالسالميةُ ُ)Fimaالذيُيضمُاكثرُ
عضوا ُ ًُ
أنُتمُقبولُالجمعيةُ ًُ

منُ ُ) ۳۰جمعيةُ،كماُعملتُالجمعيةُعلىُتقديمُالخدماتُاالغاثيةُللجرحىُوالمرضىُ
في ُالمدن ُالعراقية ُجراء ُالعدوان ُاألمريكي ُعلى ُالعراق ُسنة ُُ ،ُ ۲۰۰۳إلى ُجانب ُتقديمُ

ُطويال ُفبعد ُاغتيال ُرئي ُ
ًُ
خدمات ُإُغاثية ُخارج ُالعراقُ .ولكن ُهذه ُالجمعية ُلم ُتستمر

ُالسالمية ُفي ُالعراق ُوالشام ُ داعش)ُ
الجمعية ُُأديب ُالجلبي ُعلى ُيد ُما ُيسمى ُبالدولة إُ

أُغلقتُهذهُالجمعيةُوتوقُفتُأعمالهاُ .

الكلمات المفتاحيَّة( :أَعمال /لجان /إغاثة /مجتمع/واقع /معلومات) .

المقدمةُ:

بعدُاالحتاللُاألمريكيُللعراقُفيُُ9نيسانُُ2003عمتُالفوضىُولفترةُقصيرةُ

كافةُمرافقُدوائرُالدولةُ،وألهميةُالجانبُالصحيُفيُالمجتمعُبدأُاألطباءُيفكرونُفيُ
 قسم التاريخ /كلية اآلداب /جامعة الموصل .
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النشاط االجتماعي للجمعية الطبية االسالمية يف العراق 2007 – 2003

م.د .نادية مسعود شريف

القيامُبأعمالُإنسانيةُواغاثيةُ.ومنُهذهُاالعمالُتأسي ُالجمعياتُالطبيةُ،وفيماُيخصُ
الموصلُتأسستُبعدُاالحتاللُاألمريكيُعددُمنُالجمعياتُالطبيةُالغاثيةُ،وقدُتناولناُ

في ُبحثنا ُهذا ُالحديث ُعن ُالجمعية ُالطبية ُالسالمية ُفي ُالعراق ُلنبين ُاألعمال ُالعلميةُ
والخيريةُالتيُقامتُبهاُالجمعيةُخاللُ.2007-2003

واجهت ُالباحثة ُبعض ُالصعوبات ُفي ُإنجاز ُهذا ُالبحثُ ،منها ُقلة ُالمصادرُ

واعتذار ُبعض ُاألطباء ُعن ُالدالء ُبالمعلومات ُالشخصية ُأثناء ُالمقابلة ُلتدوين ُسيرتهمُ
العلمية ُمما ُترك ُبعض ُالهفوات ُفي ُإعداد ُالبحث ُفلجأت ُالباحثة ُعلى ُذكر ُاختصاصُ

بعضُاألطباء.
التمهيد:

شهدُالعراقُمنذُالحربُالعراقيةُ-اليرانيةُ ُ)1988-1980وحربُُ1991علىُ

أثرُغزوُالعراقُللكويتُبتاريخُُ2آبُُ1990أنتشارُاألمراضُواألوبئةُوالجراثيمُالمرضيةُ
السارية ُفي ُظل ُغياب ُالوقاية ُالمناسبةُ ،فضالً ُعن ُتعرضه ُلألسلحة ُالكيمياويةُ
والبايولوجيةُُوالقذائفُالحارقةُالتيُأودتُبحياةُاأللوفُمنُالعسكريينُوالمدنيين)ُ،(1كماُ

عمت ُالفوضى ُواضطراب ُاألمن ُواالستقرار ُمنذ ُاألشهر ُاألولى ُالذي ُأعقب ُاالحتاللُ
األمريكيُ،أماُفيماُيتعلقُبالجانبُالصحيُالذيُيعدُأبرزُعناصرُالتنميةُالبشريةُومعيارُ
لمستوىُالبيئةُالثقافيةُواالقتصاديةُواالجتماعيةُ،وبماُأنُالبيئةُالصحيةُهيُمفتاحُعامُ
للتنميةُومحصلتهاُفهيُالتيُتحددُإلىُحدُبعيدُالمستوىُالعمريُللسكانُ،وتحددُنوعيةُ

الخدماتُومستوىُرعايةُالدولةُللسكان)ُ.(2ومنُأجلُإيجاد ُحلولُعلميةُوعمليةُبداءتُ
فكرة ُتأسي ُجمعيات ُعلمية ُطبية ُللنهوض ُبالواقع ُالصحي ُوخدمة ُالمجتمعُ ،كالجمعيةُ

الطبيةُالسالميةُفيُالعراقُسنةُُ .ُ2003

ُ )1للتفاصيل ُينظرُ :علي ُحنوشُ ،العراق ُمشكالت ُالحاضر ُوخيارات ُالمستقبلُ ،دار ُالكنوز ُاألدبيةُ
بيروتُُ،)2000ُ،صُ.157-142

ُ)2للتفاصيلُعنُاالحتاللُاألمريكيُوأثرهُعلىُالعراقُينظرُ:جاريثُستانسفيلدُ،العراقُ،الشعبُوالتاريخُ
والسياسةُ،مركزُاألماراتُللدراساتُوالبحوثُالستراتيجيةُ،ط ُ،1أبوُظبيُ،)2009ُ،صُ-175

.177
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وجمعية ُأصدقاء ُالسرطان ُسنة ُُ ،(1)2004وجمعية ُالحفاظ ُعلى ُصحة ُالفمُ

واألسنانُالعراقيةُسنةُُ،(2)2004فضالً ُعن ُجمعيةُالموصلُلألورامُالتي ُتأسستُسنةُ

.2005

)(3

تأسي ُالجمعيةُوأهدافها:

تعودُفكرةُتأسي ُهذهُالجمعيةُإلىُالطبيبُمحمدُجميلُالحبال)ُ(4والطبيبُليثُ

يحيىُ،والصيدليانُباسلُمحمدُيحيى)ُ(5وعمرُمحمودُعبدُاهلل)ُ،(6قدمُطلبُالتأسي ُإلىُ
و ازرة ُالتعليم ُالعالي ُوالبحث ُالعلمي ُفي ُأيلول ُسنة ُُ ،2003وحصلت ُالجازة ُالرسميةُ
ُ )1وهيُجمعيةُعلميةُغيرُحك ُوميةُمستقلةُمركزهاُالعامُفيُالموصلُ،منُأهدافهاُدعمُمستشفياتُومراكزُمعالجةُالسرطانُ،
والتعاونُمعُالمؤسساتُالحكوميةُوالجمعياتُالعلميةُغيرُالحكوميةُومؤسساتُالمجتمعُالمدنيُاألخرىُفيُالعراقُ،منُ

أجل ُالسيطرة ُعلى ُالسرطان ُوتحسين ُالخدمات ُالمقدمة ُلمرضاهُ ،فضالً ُعن ُنشر ُالثقافة ُالصحية ُحول ُالسيطرة ُعلىُ

المرضُوالكشفُالمبكرُلهُ،تولىُرئاسةُالجمعيةُالطبيبُأيادُحسنُالرمضانيُ.للتفاصيلُينظرُ:محافظةُنينوىُ،النظامُ
األساسيُلجمعيةُأصدقاءُومرضىُالسرطانُفيُالعراق ُ،الموصلُ،)2004ُ،صُ.15-1

ُ)2حصلتُالموافقةُعلىُتشكيلُهذهُالجمعيةُفيُو ازرةُالتخطيطُ–ُمركزُالمنظماتُوالجمعياتُالحكوميةُفيُُ14أيلولُُ،2004
باشرتُهذهُالجمعيةُبتقديمُمشروعهاُ العيادةُالخيريةُلطبُاألسنان)ُ،لتقديمُالخدماتُالطبيةُللعوائلُالمتعففةُ،كذلكُرفعُ

المستوىُالعلميُألطباءُاألسنانُعنُطريقُإقامةُالدوراتُالعلميةُوالتطويريةُفيُالتخصصاتُالطبيةُالمختلفةُ،فضالًُعنُ
توافرُالموادُوطبُاألسنانُبأسعارُمناسبةُعبرُمكتبُخاصُللجمعيةُلبيعُالمستلزماتُالطبيةُ.ينظرُ:محمودُالحاجُقاسمُ

محمدُ،تاريخُالطبُفيُالموصلُعبرُالعصورُ الموصلُ،)2007ُ،صُ.234-232

 ُ )3هيُجمعيةُعلميةُمستقلةُغيرُسياسيةُوغيرُحكوميةُ،تختصُفي ُعلمُاألورامُبأنواعهُوتوافرُالمراكزُالبحثيةُوالعالجيةُ،
تضم ُكافة ُالمنتسبين ُفي ُحقل ُاألورام ُمن ُأطباء ُوصيادلة ُوممرضين ُُ ،تولى ُرئاسة ُالجمعية ُالطبيب ُقحطان ُرمضانُ

المختص ُباألورام ُرئيساً ُللجمعيةُ،للتفاصيل ُينظرُ:محافظة ُنينوىُ ،النظامُالداخلي ُلجمعية ُالموصلُلألورام ُ ،الموصلُ،

ُ،)2005صُ.17-1

ُ )4مواليدُالموصلُُ،1945اكملُدراستهُاالوليةُفيهاُسنةُُ،1961خريجُكليةُطبُالموصلُسنةُُ،1967شغلُمنصبُمديرُ
مستشفى ُصدام ُ السالم) ُورئي ُقسم ُالباطنية ُفيها ُسنة ُُ ،1989فضالً ُعن ُذلك ُفقد ُشغل ُمنصب ُرئي ُقسم ُالكليةُ

االصطناعية ُفي ُمستشفى ُابن ُسينا ُُ ، 2003-1989شارك ُفي ُالعديد ُمن ُالمؤتمراتُ ،ومن ُاهم ُانجازاته ُمساهمته ُفيُ
انجازُاولُعيادةُطبيةُخيريةُفيُالعراقُاثناءُالعدوانُالثالثينيُسنةُُ.1991ينظرُ:محمودُالحاجُقاسمُمحمدُ،ايادُحسنُ
الرمضانيُ،دليلُاالطباءُوالصيادلةُالعاملينُفيُالموصلُفيُالقرنُالعشرينُ،ج ُ،1الموصلُ،)2001ُ،صُ.234-233

ُ )5مواليدُالموصلُُ،1947اكملُدراستهُاالوليةُفيهاُسنةُُ،1965خريجُكليةُالصيدلة-جامعةُالموصلُسنةُُ،1970شغلُ
منصبُرئي ُقسمُالصيدلةُالسريريةُفيُكليةُالصيدلة-جامعةُالموصلُُ،1994-1992لهُالعديدُمنُالمؤلفاتُالطبيةُ،

شاركُفيُالعديدُمنُالمؤتمراتُالمحليةُوالعالميةُ.ينظرُ:المصدرُنفسهُ،صُ.55

ُ )6مواليدُالموصلُُ، 1941اكملُدراستهُاالوليةُفيهاُ،خريجُكليةُالصيدلةُجامعةُبغدادُ،علىُنفقةُو ازرةُالدفاعُ
تخرج ُبرتبة ُمالزم ُاول ُصيدلي ُتدرج ُفي ُالرتب ُالعسكرية ُإلى ُرتبة ُعميد ُصيدليُ ،احيل ُعلى ُالتقاعد ُسنةُ
ُ.1988توفيُسنةُُ.2005ين ظرُ:محمدُحسامُالدينُالفخري"ُ،مجاهدُفقدناهُالصيدليُعمرُمحمودُعبدُاهلل"ُ،
مجلةُالشفاءُ،العددُُ،3المجلدُ ُ،2الموصلُ،)2005ُ،صُ.14
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بممارسةُأعمالهاُفيُُ16تشرينُاألولُ ،(1)ُ2003كجمعيةُعلميةُمهنيةُاجتماعيةُخيريةُ،
تختص ُبعلوم ُالطب ُوطب ُاألسنان ُوالصيدلة ُوالتمريضُ ،على ُأن ُتتخذ ُمن ُمدينةُ

الموصل ُمق أر ُعاماً ُللجمعية ُولها ُالحق ُفي ُفترح ُفروع ُلها ُفي ُالمحافظات ُالعراقية)ُ،(2

جرتُانتخاباتُالهيئةُالداريةُاألولىُفيُُ7كانونُالثانيُسنةُُ(3)2004وجرىُانتخاب:
محمودُالحاجُقاسمُمحمد

رئيساًُ

ليثُيحيىُابراهيم

سكرتي اًُر

محمدُجميلُالحبال
احمدُمظفرُحمودات

)(4

عمارُالشماع)ُ،(1وياسرُطاقةُ،ومحمدُزهير.

نائباًُ

أميناًُللصندوق
اعضاء

 ُ )1جمهوريةُالعراقُ،و ازرةُالتعليمُالعاليُوالبحثُالعلميُ،تأسي ُجمعيةُعلميةُباسمُ الجمعيةُالطبيةُ
االسالميةُفيُالعراق)ُ،العددُُ،3888بتاريخُُ16تشرينُاالولُُ،2003صُ.34

 ُ )2محمود ُالحاج ُقاسم ُمحمد"ُ ،الجمعية ُالطبية ُاالسالمية ُفي ُالعراق ُودورها ُاالنساني ُفي ُخدمةُ
المجتمع"ُ ،بحث ُمخطوط ُبحوزة ُالمؤلفُ ،ص ُُ .1والطبيب ُمحمود ُالحاج ُقاسم ُمحمد ُمن ُمواليدُ

الموصلُُ،1937اكملُدراستهُاالوليةُفيهاُ،خريجُكليةُالطب-جامعةُاستانبولُسنةُُ،1961عينُ
مالزم ُطبيب ُاحتياط ُللفترة ُُ ،1963-1961ثم ُطبيب ُاطفال ُممار ُفي ُمستشفى ُاالطفال ُللفترةُ

ُ ،1977-1964محاضر ُفي ُكلية ُالطب ُجامعة ُالموصل ُللفترة ُُ ،1977-1975مدير ُمستشفىُ
الحكمةُلألطفالُبالموصلُُ،1978-1977يعدُالطبيبُمحمودُالحاجمُقاسمُمحمدُباحثاً ُفيُتاريخُ

الطب ُعند ُالعرب ُوالمسلمينُ ،منح ُوسام ُالمؤرخ ُالعربي ُسنة ُُ ،1987وكرم ُفي ُيوم ُالعلم ُسنةُ

ُ،1997كماُكرمُمنُقبلُنقابةُاطباءُالعراقُبمناسبةُيومُالطبيبُالعراقيُسنةُُ،2001أحيلُعلىُ
التقاعدُسنةُُ،1988مقابلةُشخصيةُللباحثةُمعُالطبيبُمحمودُالحاجُقاسمُمحمدُبتاريخُُ29أيلولُ

.2018

 ُ )3محمودُالحاجُقاسمُمحمد"ُ،نبذةُمختصرةُعنُالجمعيةُالطبيعةُاالسالميةُفيُالعراق"ُ،مجلةُالشفاءُ،
العددُ،1المجلدُ ُ،1الموصلُ،)2004ُ،صُُ.26ينظرُالملحقُرقمُ .)1

ُ )4مواليد ُالموصل ُُ ،1970أكمل ُدراسته ُاألولية ُفيهاُ ،خريج ُكلية ُالطب ُسنة ُُ ،1994تخصص ُفيُ

جراحةُاألطفالُُ،2005شغلُمنصبُمديرُمركزُجراحةُاألطفالُبالموصلُمنذُُ2010ولحدُاآلنُ.
لهُالعديدُمنُالبحوثُالمنشورةُتدورُحولُجراحةُاألطفالُ.مقابلةُشخصيةُللباحثةُمعُالطبيبُأحمدُ

مظفرُحموداتُبتاريخُُ11تشرينُاألولُ.2019
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)(2

وعنُأهدافُتأسي ُهذه ُالجمعيةُنشرتُمجلةُالجمعيةُ الشفاء)

ُفيُعددهاُ

األولُسنةُ ُ 2004مقالُتحتُعنوانُ لماذاُتأسستُالجمعيةُالطبيةُالسالمية)ُجاءُفيهُ
"لما ُجاء ُالسالم ُوعمم ُبنور ُرسالته ُالجزيرة ُالعربية ُوفي ُوقت ُقصير ُمن ُعمر ُالزمنُ

سرعانُماُانتشرُضياؤهاُفيُأنحاءُالمعمورةُ،عندهاُأسهمتُهذهُالرسالةُفيُتعزيزُدورُ

العلمُورفعُمكانةُالعلماءُفحققتُأسمىُحضارةُعلميةُشهدهاُالعلمُوالعالمُالقديمُفيُنسيجُ

عبقريُرائعُتوحدتُفيهُاألفكارُالدينيةُالداعيةُللعلمُمعُالبحثُالعلميُالهادفُثمُانتقلتُ
تلكُالعلومُإلىُالغربُوخباُبريقهاُعندناُ.وانُالتقدمُالعلميُالذيُحققهُالغربُفيُبدايةُ
نهضتهُكانُأساسهُاالعتمادُكلياً ُعلىُالجمعياتُالعلميةُوبفضلُهذهُالجمعياتُالعلميةُ
الرائدة ُتحقق ُمبدأ ُالعمل ُالجماعي ُوالتخطيط ُالعلمي ُالمنظمُ ،واألمر ُالمهم ُاآلخر ُالذيُ
كانُوراءُتأسي ُالجمعيةُهوُأنُعراقناُالحبيبُفيُهذاُالظرفُالذيُابتليُفيهُبفوضىُ

عا رمةُواحتاللُبغيضُوقوىُحاقدةُتسعىُإلىُالحدُمنُانطالقهُالعلميُوالحضاريُفيُ
هذا ُالظرف ُبالذات ُتزداد ُمسؤوليات ُأفراده ُجميعاً ُفي ُإيجاد ُالحلول ُالعلمية ُوالعمليةُ

للقضاءُعلىُالسلبياتُوتعزيزُاليجابياتُُ،وهذاُعززُلديناُضرورةُتأسي ُالجمعيةُأمالًُ

ُ )1مواليد ُالموصل ُُ ،1960اكمل ُدراسته ُاالولية ُفيها ُسنة ُُ ،1977خريج ُكلية ُطب ُالموصل ُسنةُ
ُ،1984طبيبُمختصُبجراحةُالجملةُالعصبيةُُ.1992وهوُمدر ُفيُكليةُطبُالموصلُ.شاركُ
فيُالعديدُمنُالمؤتمراتُوالندواتُداخلُوخارجُالعراقُ.ينظرُ:محمدُ،الرمضانيُ،المصدرُالسابقُ،

جُ،2صُ.151

ُرغبات ُالمهن ُاألربع ُالعضاء ُالجمعية ُ االطباءُ ،اطباءُ
ُ )2وهي ُالمجلة ُالتي ُأصدرتها ُالجمعية ُلتلبي ُ
االسنانُ،الصيادلةُ،الممرضينُالجامعيين)ُلتحقيقُاالهدافُالتيُقامتُعليهاُ.وقدُصدرُمنهاُحتىُ

اغالقُالجمعيةُ ُ)9اعدادُ،تنشرُفيهاُالمقاالتُالطبيةُالعلميةُواالنتقاداتُ،فضالًُعنُاعمالُونشاطُ

الجمعيةُ.تولىُرئاسةُتحريرهاُخاللُهذهُالفترةُالطبيبُمحمودُالحاجُقاسمُمحمدُ.أماُابرزُكتابهاُ
فهمُاألطباءُوالصيادلةُالمنتمونُإلىُهذهُالجمعيةُ،يتراوحُعددُصفحاتهاُبينُُ35-30صفحةُ.مجلةُ

الشفاءُ ،العدد ُُ ،1المجلد ُ ُ ،1الموصلُ ،)2004ُ ،ص ُ2؛ ُمحمدُ ،الجمعية ُالطبية ُالسالمية ُفيُ
العراقُ،صُ.4
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فيُإقامةُالجسورُبينُتاريخُشامخُوواقعُمفعمُباألملُمتجهينُنحوُمستقبلُأكثرُإشراقاًُ

وسعياًُلكيُنحتلُنحنُالعراقيينُلناُمكاناًُالئقاًُتحتُالشم ُبإذنُاهلل".

)(1

أوضحُالنظامُالداخليُللجمعيةُالذيُتكونُمنُ ُ)16مادةُ،إلىُاألهدافُالتيُ
قامتُمنُأجلهاُالجمعيةُإذُجاءُفيُالمادةُالرابعةُمنُالنظامُالداخليُللجمعيةُ"تختصُ

هذه ُالجمعية ُفي ُعلوم ُالطب ُوطب ُاالسنان ُوالصيدلة ُوالتمريض ُوربطها ُبالسلوكُ
االسالمي ُوقواعده ُوتشريعاتهُ ،وهي ُجمعية ُانسانية ُخيرية ُغير ُربحيةُ ،مستقلة ُغيرُ
سياسيةُوغيرُحكوميةُ،ترتكزُفيُتأسيسهاُعلىُالقانونُ،ولهاُالشخصيةُالمعنويةُالكاملةُ

ازاءُالقضاي اُواالمورُالطبيةُوامامُالجهاتُالرسميةُوغيرُالرسمية")ُ.(2فيُحينُجاءُفيُ
المادتينُالخامسةُوالثامنةُ"الغرضُالرئي ُمنُتأسي ُهذهُالجمعيةُهوُابرازُالفهمُالسليمُ
قواعدُوآفاقُالطبُاالسالميُومطابقةُذلكُمعُاصولُومبادئُالمهنةُالطبيةُالنبيلةُولسدُ

الحاجةُالمتوخاةُمنُربطُاصولُالمهنةُالطبيةُلقواعدُوضوابطُالشريعةُالسالمية".

)(3

فضالً ُعن ُتقديم ُالخدمات ُالطبية ُالوقائية ُوالعالجية ُإلى ُالمحتاجينُ ،وتطويرُ

خبراتُالعاملينُفيُكافةُميادينُالطبُلإلفادةُمنهمُعملياًُ،ومنُخاللُاالجهزةُالمتطورةُ
والحديثةُ،فضالًُعنُشمولُالريفُالعراقيُبأفضلُالخدماتُالطبيةُمنُخاللُفتحُعياداتُ
خيريةُأوُتعاونيةُمجهزةُبماُيلزمهاُمنُمالكاتُواجهزةُطبيةُحديثةُ،والتعاونُمعُالنقاباتُ
والهيئاتُالطبيةُوالعلميةُوالتعليميةُوالجامعاتُوالمعاهدُالعراقيةُوالعربيةُوالدوليةُلتحقيقُ

اهداف ُالجمعيةُ ،كما ُهدفت ُإلى ُدعم ُالعيادات ُالطبية ُوالمراكز ُالصحية ُالخيرية ُالثابتةُ
والسيارة ُ الجوالة) ُلتسهيل ُتقديم ُالخدمات ُالصحية ُوالطبية ُللسكانُ .والعمل ُمع ُالجهاتُ
المختصةُعلىُوقفُالممارساتُالطبيةُالخاطئة.

)(4

"ُ )1لماذ ا ُتأسست ُالجمعية ُالطبية ُالسالمية"ُ ،مقال ُمنشور ُفي ُمجلة ُالشفاء ُالعدد ُ ،1الموصل ُُ،
ُ،)2004ص.1

ُ)2محمدُ،الجمعيةُالطبيةُاالسالميةُفيُالعراقُ،صُ.1

ُُ)3محافظةُنينوىُ،النظامُالداخليُللجمعيةُالطبيةُاالسالميةُفيُالعراقُ،صُ.3

ُُ)4محافظةُنينوىُ،النظامُالداخليُللجمعيةُالطبيةُاالسالميةُفيُالعراقُ،صُ.4-3

220

1442هـ2020/م

– ملحق العدد ()83

ولتحقيق ُهذه ُاألهداف ُعملت ُالجمعية ُعلى ُاستقطاب ُالخبرات ُوالكفاءاتُ
االسالمية ُالطبيةُ ،واقامة ُالمؤتمرات ُوالند وات ُوالحلقات ُوالدورات ُوالمعارض ُالعلميةُ،

فضالً ُعن ُتسهيل ُتقديم ُالخدمات ُالطبية ُللمرضى ُالمنكوبين ُوالفقراء ُمن ُخالل ُالتوسطُ
بينهمُوبينُالمحسنينُمنُالسكان.

)(1

وعلىُالرغمُمنُعمرُالجمعيةُالقصيرُُ 2007-2003إذُجمدُعلمهاُعلىُأثرُ

اغتيال ُرئيسها ُالطبيب ُأديب ُالجلبي )(2في ُُ 12أيار ُُ 2007على ُيد ُما ُيسمى ُبالدولةُ
السالميةُفيُالعراقُوالشامُ داعش)ُلكنهاُتمكنتُمنُالقيامُبنشاطاتُعديدةُوفعالياتُ

متنوعة ُوفي ُمجاالت ُعلمية ُوخيرية ُواجتماعية ُوثقافيةُ ،فضالً ُعن ُمشاركتها ُخارجُ

العراق.

أوالًُ:نشاطُالجمعيةُفيُمجالهاُالعلمي
سعتُالجمعيةُإلىُاقامةُعددُمنُالمحاضراتُالطبيةُاألسبوعيةُتلقىُمنُقبلُ
الُعنُعقدُعددُمنُالندواتُ،وكماُموضحُفيُالجدولُأدناه.
أعضاءُالجمعيةُ،فض ً

)(3

ُ
ُ
ُ

ُ)1المصدرُنفسه.

ُ )2مواليدُالموصلُُ،1948وهوُمنُعائلةُموصليةُعملُمعظمهمُبالصحافةُواآلدبُفكانُوالدهُمديرُ
لجريدتيُفتىُالعراقُوفتىُالعربُ.محمدُ،دليلُاألطباءُوالصيادلةُ،جُ،1صُُ.34

ُ )3ليثُيحيىُابراهيم"ُ،الجمعيةُالطبيةُاالسالميةُفيُالعراقُفيُعامهاُالثالث"ُ،مجلةُالشفاءُ،العددُُ،7

مجلدُ ُ،3الموصلُ،)2006ُ،صُ7-6؛ُمجلةُالشفاءُ،العددُُ،9المجلدُ ُ،4الموصلُ،)2006ُ،

صُ30
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الجدولُرقمُ )1
الندوات

تاريخ انعقادها

1

التداوي والشريعة ضرورات ومحظورات

 5أيار 2004م

2

الجديد في الطب الباطني

 20حزيران 2004م

ت

3

)(1

االيدز

 29آذار 2005م

وطب االسنان

4

كلمات في آفاق مهنة التمريض

 24نيسان 2005م

5

الطب في رمضان فقه وروح

 19أيلول 2006م

إلى ُجانب ُهذه ُالندواتُ ،عملت ُالجمعية ُعلى ُعقد ُدورة ُطبية ُتطبيقية ُسريريةُ
بعنوانُدورةُطبيبُالغدُبتاريخُُ 21-1أيلولُُ،2006شاركُفيهاُ ُ)35طالباً ُوطالبةُمنُ

كلية ُطب ُالموصل)ُ (2وكلية ُطب ُنينوى)ُ (3و ُ )10اطباء ُمن ُذوي ُاالختصاصات ُفيُ

امراضُالباطنيةُواالطفالُفضالًُعنُالجراحة)ُ،(1كماُموضحُفيُالجدولُأدناه.

ُ )1مرض ُفيروسي ُينتقل ُعن ُطريق ُالجماعُ ،تظهر ُاعراض ُالمرض ُبعد ُثالثة ُأشهر ُأو ُأكثر ُمنُ
االصابة ُبالفيرو ُ ،من ُاعراضهُ :ارتفاع ُدرجة ُالح اررةُ ،صداع ُشديدُ ،تعرق ُغزيرُ ،طفح ُجلديُ،

حكةُ ،تستمر ُاعراض ُالمرض ُلمدة ُاسبوعين ُأو ُثالثة ُاسابيع ُثم ُتختفيُ .للتفاصيلُ

ينظرُhttps://www.webteb.com:

ُ )2افتتحتُسنةُُ،1959كانتُتابعةُلو ازرةُالصحةُ،ثمُالحقتُبجامعةُبغدادُسنةُُ،1960وعندُتأسي ُ
جامعة ُالموصل ُفي ُُ 1نيسان ُُ 1967الحقت ُبها ُكلية ُطب ُالموصلُ ،تخرجت ُأول ُدفعة ُسنةُ

ُ ،1965وكان ُعددهم ُ ُ )52طبيباً ُوطبيبةُ ،عين ُعبد ُالوهاب ُحديد ُكأول ُعميد ُللكليةُ .للتفاصيلُ
ينظرُ:ناديةُمسعودُشريفُالجراحُ،الخدماتُالصحيةُفيُالموصلُُ 1968-1958دراسةُتاريخيةُ،

اطروحةُدكتوراهُغيرُمنشورةُ،كليةُاآلداب ُ،جامعةُالموصلُ،)2017ُ،صُصُ.95-81

ُ )3تأسست ُسنة ُُ ،2001بدأت ُالدراسة ُفيها ُسنة ُُ ،2003-2002بلغ ُعدد ُالطلبة ُالمقبولين ُفي ُهذهُ
السنةُ ُ85طالباًُوطالبة)ُوانيطتُعمادةُالكليةُمنذُتأسيسهاُإلىُالطبيبُجمالُشريفُمالُعبدُحتىُ
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جدولُرقمُ )2

)(2

االطباءُالمشاركونُفيُالدورة
ت

االطباء

االختصاص

منهاج الدورة (المحاضرات)

1

عبد الغفور سليمان

اختصاص جراحة بولية

عمليات جراحية وردهة

2

سمير الحمداني

اختصاص جراحة عامة

العمل في طوارئ الجراحة

3

خلف رشيد اللويزي

اختصاص جراحة عامة

عمليات جراحية

4

عمر عادل الحافظ

مقيم أقدم جراحة عامة

تصنيف الجروح وكيفية

5

بسام اسماعيل

اختصاص باطنية

مرض الربو

6

عزام حسين

اختصاص باطنية

ECG

7

محمد وعد اهلل

اختصاص باطنية

تسمم غذائي

8

خزعل الطائي

اختصاص اطفال

حاالت طارئة

9

سرمد فاروق

اختصاص اطفال

تاريخ المريض

للمقيم الدوري

العالج

ُ
ُ،2003إذُتولىُالطبيبُنزارُمجيدُقبعُعمادةُالكليةُ.محمودُالحاجُقاسمُمحمدُ،تاريخُالطبُفيُ
الموصلُعبرُالعصور ُ،الموصلُ،)2007ُ،صُ.163-162

ُ )1عمرُعادلُالحافظ"ُ،دورةُطبيبُالغد"ُ،مجلةُالشفاءُ،العددُُ،9المجلدُ ُ،4الموصلُ،)2006ُ،صُ
.27

ُ )2عمرُعادلُالحافظ"ُ،دورةُطبيبُالغد"ُ،مجلةُالشفاءُ،العددُُ،9المجلدُ ُ،4الموصلُ،)2006ُ،صُ
27
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ثاني ًاُ:مساهمتهاُفيُالمجالُاالجتماعيُوالخيري
قدمت ُالجمعية ُاعمال ُانسانية ُوخيرية ُلخدمة ُالمجتمع ُالموصليُ ،السيما ُفيُ

المناسبات ُالدينيةُ ،فعلى ُسبيل ُالمثال ُقامت ُالجمعية ُبحمالت ُالختان ُالمجاني ُفيُ
مستوصف ُخزرجُ ،تم ُتوزيع ُالهدايا ُلألطفال ُالذين ُتم ُختانهم ُبمناسبة ُالمولد ُالنبوي ُفيُ

السنوات ُ ُ .(1))2006ُ ،2005ُ ،2004كما ُدعت ُالجمعية ُاالطباء ُوالطبيبات ُمنُ
اعضاء ُالجمعية ُبهذه ُالمناسبة ُإلى ُمعالجة ُالمرضى ُمجاناًُ ،فضالً ُعن ُتخفيض ُاجورُ
االدوية ُفي ُالصيدليات ُإلى ُجانب ُاجور ُالمختبرات ُواالشعةُ .كما ُكانت ُالجمعية ُتوفرُ

حقائب ُطبية ُللحجاج ُاثناء ُموسم ُالحج)ُ .(2وكذلك ُقامت ُالجمعية ُبالتعاون ُمع ُمصرفُ

الدم ُبالموصل)ُ (3بحمالت ُللتبرع ُبالدمُ ،وفي ُمناطق ُمتفرقة)ُ .(4من ُبين ُهذه ُالحمالتُ
حملة ُتبرع ُبالدم ُفي ُجامعة ُالموصل)ُ (5سنة ُ2005م ُمن ُاجل ُمرضى ُ الثالسيميا)ُ
)ُthalassemia)(6لحاجتهمُالماسةُإلىُالدمُ،إذُيصعبُعلىُذويهمُتوفيرهُ،السيماُفيماُ

ُ)1النظامُالداخليُللجمعيةُالطبيةُاالسالميةُفيُالعراقُ،صُ.4

"ُ )2الجمعية ُالطبية ُاالسالمية ُفي ُالعراق ُسنة ُُ ،"2004مقالُ ،مجلة ُالشفاءُ ،العدد ُُ ،3المجلد ُُ،2

الموصلُ ،)2005ُ ،ص ُ16-15؛ ُك ار ُالجمعية ُالطبية ُاالسالمية ُفي ُالعراق ُبمناسبة ُانعقادُ

المؤتمرُالعامُالسنويُالرابعُفيُشباطُ2007مُومرورُثالثُسنواتُعلىُتأسي ُالجمعيةُ،صُ.5

ُ )3افتتحُسنةُُ 1964فيُالمستشفىُالجمهوريُضمنُدارُالتمريضُالخاصُ،واختصُبسحبُالدمُمنُ
المتبرعينُ ،وفي ُسنة ُُ 1974افتتح ُفرعان ُله ُفي ُمستشفى ُالوالدة ُواالمراض ُالنسائية ُوالمستشفىُ

العامُ.ثمُنقلُإلىُمستشفىُالحدباءُالتعليميُسنةُُ،1989وفيُسنةُُ 2000نقلُإلىُاحدىُاجنحةُ
بنايةُمدرسةُالممرضاتُ.ينظرُ:محمدُ،تاريخُالطبُفيُالموصلُ،صُ.133

ُ)4ك ار ُالجمعيةُالطبيةُاالسالميةُفيُالعراقُلسنةُُ،2007صُ.5

ُ )5تأسستُفيُنيسانُُ،1967فأصبحُلهاُكيانُمستقلُوضمتُاليهاُالكلياتُوالمؤسساتُالقائمةُفيُ

الموصلُالتابعةُلجامعةُبغدادُ،واقيمُاولُحفلُتخرجُفيُجامعةُالموصلُبتاريخُُ24حزيرانُُ.1968
للمزيد ُينظرُ :ايمان ُمصطفى ُخلف ُالمحمديُ ،التعليم ُالعالي ُفي ُالعراق ُ ُ 1970-1956دراسةُ

تاريخية)ُ،رسالةُماجستيرُ،كليةُالتربيةُ ابنُرشد) ُ،جامعةُبغدادُ،)2008ُ،صُ.100-73

ُ )6من ُامراض ُالدم ُوهو ُمرض ُورائيُ ،يصبح ُجسم ُالمصاب ُبالمرض ُغير ُقادر ُعلى ُانتاجُ
الهيموكلوبينُبشكلُطبيعيُمماُيؤثرُسلباً ُعلىُوظائفُاالعضاءُاالخرىُ.منُاعراضهُ:فقرُالدمُ،
التعبُ،فقدانُالشهيةُ،البولُالداكنُ.للتفاصيلُعنُالمرضُينظرُ:ماُهوُمرضُالثالسيمياُفيُالدم
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يخص ُنوعيات ُالدم ُالسالبة ُالتي ُتكون ُنادرة ُفي ُاغلب ُاالحيانُ ،وخاصة ُإذا ُعلمنا ُانُ
مصرف ُالدم ُيحتاج ُشهرياً ُإلىُ ُ)800قنينة ُدم ُلمعالجة ُ ُ)800حالةُمرضيةُمصابةُ

بهذاُالمرض)ُ. (1قدُأثنتُأسرةُمجلةُالشفاءُفيُعددهاُالسابعُعلىُهذاُالعملُعلىُأنهُ
"عمل ُجليل ُوحلم ُجميل ُحققه ُالبعض ُمن ُزمالئكم ُأعضاء ُالجمعيةُ .كان ُحلم ُهؤالءُ

األخوةُبسيطاًُنقيُاًُ.أنُيرسمواُابتسامةُعلىُوجهُطفلُمريضُابتالهُالقدرُبمرضُمتوحشُ
الُيقوىُعلىُمقاومتهُ...أنُيمدواُيدُالعونُلنسانُبائ ُيحتاجُلقطرةُدمُتنقذُحياتهُوأنُ

يكونوا ُدائماً ُبجوار ُزمالئهم ُوأسرهم ُفي ُوقت ُالشدة ُيقدمون ُلهم ُالمساعدة ُالطبيةُ
واالجتماعيةُإذاُأحتاجوهاُُ.ليتذكرُأولئكُاألطباءُوهمُيخطونُأولىُخطواتهمُفيُالحياةُ

أنُالطبُلي ُمهنةُإنماُرسالة" .

)(2

قامتُالجمعيةُبافتتاحُاكثرُمنُ ُ)20عيادةُوصيدليةُجوالةُأوكلُإلىُاألعضاءُ
المنتميينُللجمعيةُمنُ:االطباءُ،اطباءُاالسنانُ،الصيادلةُ،الممرضينُالمنتمينُللجمعيةُ
لمعالجة ُسكان ُالقرى ُوالنواحي ُوالمدار ُ .فضالً ُعن ُتجهيز ُ ُ )11عيادة ُخيرية ُفيُ
الموصلُباألدويةُمنُتبرعاتُالمحسنينُ.وقيامُالمكتبُالتابعُللجمعيةُالصيادلةُبمشروعُ

الوصفة ُالمدعومةُ ،وهو ُمشروع ُخيري ُيهدف ُإلى ُتقليل ُاالعباء ُالمادية ُعن ُكاهلُ

المريض ُالمتعففُ ،إلى ُجانب ُادارة ُعيادة ُشعبية ُفي ُحي ُالوحدةُ ،كما ُقامت ُالجمعيةُ

بتوزيعُإعاناتُماليةُإلىُالعوائلُالمتعففةُبالتعاونُمعُالمحسنينُفيُشهرُرمضانُمنُ

كلُسنةُمنُعمرُالجمعية.

)(3

إلىُجانبُهذهُاالعمالُالخيرةُكانُللجمعيةُاعمالُاغاثيةُلمساعدةُالمتضررينُ
والجرحىُفيُالمدنُالعراقيةُالذينُتضررواُجراءُاالحتاللُاالمريكيُللعراقُسنةُُ.2003
Http//:www.altibbi.com

 ُ )1بروينُحميدُمجيد"ُ،منُاجلُمرضىُالثالسيميا"ُ،جريدةُومضاتُجامعيةُ،العددُُ 25ُ،28تشرينُ
الثانيُ.2005

ُ)2مقالُافتتاحيُفيُمجلةُالشفاءُللطبيبُمحمودُالحاجُقاسمُمحمدُ،العددُ ُ،7الموصلُ،)2006ُ،صُ
.2

ُ)3ك ار ُالجمعيةُالطبيةُاالسالميةُفيُالعراقُلسنةُُ،2007صُ.4
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منُبينُهذهُالمشاركاتُ،المشاركةُالفعالةُمعُدائرةُصحةُنينوى)ُ (1فيُحمالتهاُاالغاثيةُ
األربعةُإلىُمدينةُالفلوجةُخاللُاأليامُ ُ 28ُ،19ُ،15ُ،10نيسانُُ)2004إذُقامُعددُ
من ُاعضاء ُالجمعية ُبجمع ُالتبرعات ُالمالية ُمن ُاعضاء ُالجمعية ُوالخيرين ُمن ُخارجُ

الجمعيةُ ُ،ومنُتلكُالمبالغُقامواُبشراءُمستلزماتُغرفةُعملياتُومستلزماتُطبيةُاخرىُ،
جرى ُتخصيصها ُلسعاف ُالجرحى ُفي ُمستشفيات ُالفلوجة ُوتكرر ُالجهد ُوالعمل ُذاتهُ
خاللُزيارةُأعضاءُالجمعيةُبالتعاونُمعُدائرةُصحةُنينوىُخاللُحملتهاُالغاثيةُإلىُ
مدينةُالنجفُ.فضالًُعنُتقديمُالمساعداتُالغذائية.

)(2

مشاركتهاُعلىُالصعيدُالخارجي:
شاركتُالجمعيةُفيُمؤتمراتُخارجيةُعدةُُ،كانُأولهاُمشاركتهاُفيُالمؤتمرُ

العلميُالعالميُلجمعيةُالعلومُالطبيةُاالسالميةُفيُاالردن)ُ(3المنعقدُللفترةُُ17-15تموزُ
ُ، 2004تحتُشعارُ الطبُ،المجتمعُ،الدين)ُحيثُمثلُالجمعيةُفيُهذاُالمؤتمرُكلُ

ُ )1شكلتُاولُرئاسةُللصحةُفيُالموصلُسنةُُ،1922وكانُيديرهاُالطبيبُاالنكليزيُالجراحُباترسونُ
ُ )Patersonومعه ُرئيسة ُالممرضات ُماكلور ُ )Maclorوالممرضتين ُويلسن ُ ُ)Wilson

وسكوت ُ.)Scottوقدُاولتُرئاسةُالصحةُاهتماماً ُبتدريبُالمالكُالطبيُوالتمريضيُ ،كماُأصدرتُ
تقاريرُشهريةُحولُاعدادُالوالداتُوالوفياتُ،واالمراضُالساريةُوالتطعيمُضدُالجدريُ.كانتُرئاسةُ

صحةُالموصلُومستوصفاتهاُمعرضةُللتفتيشُمنُقبلُمفتشُالصحةُالعامُالمرتبطُبو ازرةُالداخليةُ.

ينظرُ:وائلُعليُاحمدُالنحا "ُ،تاريخُالطبُوالطبابةُفيُالموصل"ُ،مجلةُآفاقُطبيةُ،العددُُ،6
الموصلُ،)2001ُ،صُ.60-57

ُ)2ك ار ُالجمعيةُالطبيةُاالسالميةُفيُالعراقُلسنةُُ،2007صُ.5

ُ )3وهي ُاحدى ُالجمعيات ُالمنبثقة ُعن ُنقابة ُاالطباء ُاالردنية ُسنة ُُ ،1991من ُاهدافها ُدراسة ُقواعدُ
السلوكُوالممارساتُالطبيةُعندُالعربُوالمسلمينُ،واعدادُمشروعُدستور ُطبيُاسالميُ،فضالً ُعنُ

تقديم ُالمعونة ُالطبية ُالممكنة ُالعاجلة ُللمنكوبين ُانطالقاً ُمن ُانسانية ُاالسالم ُوالطبُ ،والتعاون ُمعُ
النقاباتُوالهيئاتُالطبيةُوالعلميةُوالتعليميةُوالجامعاتُوالمعاهدُاالردنيةُالعربيةُواالسالميةُلتحقيقُ

اهدافُالجمعيةُوخدمتهاُعنُطريقُاالستفادةُمنُالعلومُالطبيةُواالسالميةُ.للتفاصيلُينظر"ُ:تعرفُ

إلىُالجمعياتُالطبيةُاالسالميةُاالخرىُفيُالعالم"ُ،الحلقةُالثانيةُ،جمعيةُالعلومُالطبيةُاالسالميةُ

فيُاالردنُ،مجلةُالشفاءُ،العددُُ،6السنة ُ،2الموصلُ،)2005ُ،صُ.30
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من ُاالطباءُ :محمد ُجميل ُالحبالُ ،باسل ُمحمد ُيحيىُ ،عمار ُالشماعُ ،ليث ُيحيى ُمنُ
الموصل.
ُ كماُجرىُفيُهذاُالمؤتمرُقبولُالجمعيةُالطبيةُاالسالميةُفيُالعراقُكعضوُ
دائمُفيُاالتحادُالعالميُللجمعياتُالطبيةُاالسالميةُ ُ)FIMAالذيُضمُاكثرُمنُ ُ)30

جمعيةُومقرهُالعامُفي ُماليزيا)ُ.(1وخاللُهذاُالمؤتمرُتمُاالتفاقُمعُالمستشفىُاالسالميُ
فيُاالردنُ،علىُتدريبُمجموعةُمنُالكوادرُالطبيةُوالتمريضيةُالعراقيةُالتابعةُللجمعيةُ،
وبصورة ُدوريةُلتدريبهاُفيُالمستشفىُالمذكورُ.ومن ُبين ُاالطباءُالذين ُارسلوا ُإلىُهذاُ

المستشفى ُفي ُُ 14ايلول ُ2005م ُهمُ :احمد ُعبد ُاالله ُعبد ُالموجود ُ اختصاص ُتقويمُ
االسنان)ُوبشارُشاكرُمصطفى) ُ (2اختصاصُطبُاالطفال)ُ،وايادُخزعلُ اختصاصُ

الطبُالباطني).

)(3

شاركت ُالجمعية ُالطبية ُالسالمية ُخالل ُالفترة ُ ُُ 11-9حزيران ُُ 2005فيُ
العراقُبمؤتمرُالـُ ُ)22للفيماُوالذيُانعقدُفيُمدينةُصنعاءُ،حيثُمثلُالجمعيةُعددُمنُ

األطباءُوهمُكلُمنُمحمود ُالحاجُقاسمُمحمدُ،ومحمدُجميلُالحبالُ،فضالً ُعن ُذلكُ
شاركتُالجمعيةُفيُالمؤتمرُالطبيُالـُ ُ)8لكليةُالعلومُالطبية-جامعةُالعلومُوالتكنولوجياُ

في ُاليمن ُفي ُالفترة ُُ 14-12حزيران ُ2005مُ ،وكان ُالتركيز ُفي ُهذا ُالمؤتمر ُحولُ

"ُ )1مؤتمرُاالتحادُالعالميُللجمعياتُالطبيةُاالسالميةُوالمؤتمرُالعلميُالعالميُلجمعيةُالعلومُالطبيةُ
االسالمية"ُ،مجلةُالشفاءُ،العددُُ،2مجلدُ ُ،1الموصلُ،)2004ُ،صُ.16

ُ )2مواليد ُالموصل ُُ ،1968خريج ُالعدادية ُالمركزية ُسنة ُُ ،1986خريج ُكلية ُطب ُالموصل ُسنةُ

ُ،1992اختصُبطبُاألطفالُوحديثيُالوالدةُسنةُُ،2005يعملُفيُمستشفىُابنُاالثيرُلألطفالُ،
واستشاري ُفي ُمركز ُالوفاء ُللغدد ُالصم ُوقصر ُالقامةُ ،شغل ُمنصب ُمسؤول ُالتعليم ُالمستمر ُفيُ

جامعةُنينوىُسنةُُ،2011فضالًُعنُالتدري ُفيُالجامعةُ،لهُالعديدُمنُالمشاركاتُفيُالمؤتمراتُ

والندواتُالطبيةُالمحليةُوالعربيةُوالدوليةُ.مقابلةُشخصيةُللباحثةُمعُالطبيبُبشارُشاكرُمصطفىُ

بتاريخُُ9تشرينُاألولُ.2019

ُ )3بشارُشاكرُمصطفى"ُ،المستشفىُاالسالميُمنُخاللُزيارتنا"ُ،مجلةُالشفاءُ،العددُُ،6المجلدُُ،2
الموصلُ،)2005ُ،صُ.29
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موضوعين ُاساسيين ُهماُ :القات)ُ (1تاريخه ُواض ارره ُالصحية ُواالقتصاديةُ ،والثاني ُعنُ
مرضُااليدزُ.وصدرُفيُنهايةُالمؤتمرُتوصياتُعديدةُاهمهاُ:ضرورةُاالهتمامُبتربيةُ

االطفال ُصحياً ُوعلمياً ُتربية ُسليمةُ ،فضالً ُعن ُتوعية ُالجميع ُبأضرار ُالقات ُالصحيةُ
واالقتصاديةُبغيةُالحدُمنُانتشارُهذهُ العادةُالمنتشرةُفيُاليمنُ،كماُدعاُالمؤتمرُإلىُ
تحصينُالشبابُمنُمرضُااليدزُمنُخاللُمراقبةُحركةُالسياحةُوالعمالةُالوافدةُ،كذلكُ

ضرورةُالتعاملُبشكلُصحيحُمعُالدمُومستخلصاتهُالواردةُمنُالخارجُ،وتوعيةُاصحابُ
المهنُالصحيةُومحالتُالحالقةُواالهتمامُبالتعقيمُالطبيُالصحيح.

)(2

وفيُُ 18-17تموزُ2006مُانعقدُمؤتمرُالفيماُالـُ ُ)23فيُمدينةُجوكجاكارتاُ

االندونيسيةُ،ومثلُالوفدُالعراقيُالطبيبانُ:احمدُمظفرُحموداتُ،وعبدُالغفورُسليمان)ُ،(3
وشاركتُفيُأعمالُالمؤتمرُعددُمنُالجمعياتُالطبيةُالسالميةُفيُكلُمنُ:ماليزياُ،

اندونيسياُ،باكستان ُ،جنوبُافريقياُ،االردنُ،السعوديةُ،امريكاُالشماليةُ.وعبرُجلساتُهذاُ
المؤتمر ُجرى ُتقديم ُملخصات ُعن ُنشاطات ُالجمعيات ُالطبية ُاالسالمية ُفي ُالدولُ

المشاركةُفيُالمؤتمرُومنهاُالزلزالُالذيُضربُباكستان)ُ،(4وكذلكُمشروعُانقاذُالبصرُ
ُ )1هيُاحدىُالنباتاتُالمخدرةُالتيُتنبتُفيُشرقُافريقياُواليمنُ،تحتويُهذهُالنبتةُعلىُمينوامينُشبهُ
قلويُيدعىُالكاثينونُ،وهوُشبيهُبأمفيتامينُمنشطُالذيُيسببُالنشاطُالزائدُ،وفيُنف ُالوقتُيسببُ

انعدامُالشهيةُ،والقاتُممنوعُفيُاغلبُدولُالعالمُماُعداُاليمنُالذيُينتشرُتعاطيهُفيهُبكثرةُينظر:

https://ar.m.wikipedia.org

"ُ)2تقريرُعنُالمؤتمرُالسنويُالثانيُوالعشرينُللفيماُوالمؤتمرُالطبيُالثامنُلكليةُالعلومُالطبيةُ،جامعةُ
العلومُوالتكنولوجياُفيُاليمنُ،مجلةُالشفاءُ،العددُُ،5المجلدُ ُ،2الموصلُ،)2005ُ،صُ.19-18

ُ )3مواليد ُقضاء ُسنجار ُُ ،1964خريج ُكلية ُطب ُالموصل ُُ ،1988عمل ُفي ُصحة ُنينوى ُللفترةُ
ُ ،)2000-1988حصل ُعلى ُزمالة ُالمجل

ُالعراقي ُلالختصاصات ُالطبية ُ جراحة ُالكلىُ

والمسالكُالبولية)ُسنةُُ،1996عملُفيُالتدري ُفيُكليةُطبُالموصلُللفترةُ ُ،)2007-2000

إنتقلُإلىُكليةُطبُدهوكُمنذ ُسنةُُ 2007وحتىُاآلنُ،وهوُعضوُفريقُزراعةُالكلىُفيُدهوكُ

منذ ُسنةُُ،2007وعضوُفيُهيئةُمجلةُتحريرُدهوكُالطبيةُ.مقابلةُشخصيةُللباحثةُمعُالطبيبُ

عبدُالغفورُسليمانُبتاريخُُ9أيلولُ.2019

ُ )4تعرضت ُباكستان ُفي ُايلول ُسنة ُُ 2005إلى ُزلزال ُعنيفُ ،السيما ُمنطقة ُمظفر ُاباد ُومنطقةُ
بالكوتُ،إذُفقدتُمنطقةُبالكوتُوحدهاُ ُ)%90منُسكانهاُالبالغُعددهمُ ُ)90الفُنسمةُخاللُ
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ُ)vision saveفيُاقليمُدارفورُبالسودانُ،والذيُتمُمنُخاللهُاعادةُالبصرُألكثرُمنُ

ُ) 10آالفُشخصُبمساندةُبعضُالجمعياتُالطبيةُمنُالدولُالمشاركة)ُ.(1فضالً ُعنُ

القاء ُمحاضرات ُدارت ُمحاورها ُحول ُالعمل ُالطبي ُواالسالمي ُو ُاالدبيُ ،ومن ُعناوينُ

المحاضراتُ:عقليةُالمسلمُ،التأملُالقرآنيُوالمالئمةُالروحيةُ،االخالقُوالمواقفُللطبيبُ
المسلمُ ،مهارات ُاالتصالُ ،استغالل ُالتكنولوجيا ُالحديثةُ ،اللياقة ُالبدنية ُوالعقليةُ ،اللياقةُ
االجتماعيةُ،العملُالطوعيُوالخيريُ،اهليةُالتعليمُبينُالواقعُوالطموحُ،المالئمةُالذاتيةُ.
كماُجرىُعرضُومناقشةُنشاطاتُالطلبةُفيُالجمعيات ُالطبيةُاالسالميةُخالل ُالسنةُ

الماضية.

)(2

كان ُللجمعية ُمشاركاتها ُفي ُالمخيمات ُالطالبية ُالكشفية ُالتي ُنظمها ُاالتحادُ

العالمي ُللجمعيات ُالطبية ُالسالميةُ ،إذ ُشاركت ُالجمعية ُالطبية ُاالسالمية ُفي ُالعراقُ
وألول ُمرة ُفي ُالمخيم ُالطالبي ُالشتوي ُالـ ُ ُ )5العالمي ُللجمعيات ُالطبية ُاالسالميةُ
والخاص ُبطالب ُكليا ت ُالمجموعة ُالطبيةُ ،والذي ُانعقد ُبرعاية ُالندوة ُالعالمية ُللشبابُ
االسالميُوالجمعيةُالطبيةُاالسالميةُفيُماليزياُللفترةُُ17-12كانونُالثانيُُ،2005وقدُ
اشترك ُفيه ُ ُ )150مشتركاً ُمن ُالجمعيات ُالطبية ُاالسالمية ُفي ُالعالمُ ،وت أر ُالوفدُ
العراقيُطبيبُاالسنانُبشارُعبدُالغنيُتوفيقُاختصاصُجراحةُالوجهُوالفكينُوعضوُ

الهيئةُاالداريةُفيُالجمعية.

)(3

وانعقد ُالمخيم ُالـ ُ ُ )6لالتحاد ُالعالمي ُللجمعيات ُالطبية ُاالسالمية ُفي ُمدينةُ
االسماعيليةُفيُمصرُللفترةُُ7-1تموزُُ،2005ت أر ُالوفدُالعراقيُالطبيبُهمامُشريفُ
ُالزلزالُ .للتفاصيل ُينظرُ :عمر ُمظفر ُحمودات"ُ ،االغاثة ُالعراقية ُفي ُزلزالُ
ُ )12ثانية ُمن ُمدة ُ

باكستان"ُ،مجلةُالشفاءُ،العددُُ،7المجلدُ ُ،3الموصلُ،)2006ُ،صُ.36

ُ )1احمد ُمظفر ُحمودات"ُ ،االجتماع ُالثالث ُوالعشرون ُلمجل

ُالجمعيات ُالطبية ُاالسالمية ُالعالميةُ

الفيما) ُُ 28-17تموز ُُ 2006جوكجاكارتا-اندونيسيا"ُ ،مجلة ُالشفاءُ ،العدد ُُ ،9المجلد ُُ،4
الموصلُ،)2006ُ،ص.25

ُ )2عبدُالغفورُسليمان"ُ،تقريرُعنُالمخيمُالطالبيُالثامنُلالتحادُالعالميُللجمعياتُالطبيةُاالسالميةُ
الفيما)"ُ،مجلةُالشفاءُ،المجلدُُ،4العددُ ُ،9الموصلُ،)2006ُ،صُ.23

ُ)3وفدناُفيُماليزياُ،مجلةُالشفاءُ،العددُُ،3المجلدُ ُ،2الموصلُ،)2005ُ،صُ.18
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الخفاف ُرئي ُمركز ُجراحة ُاالطفال ُفي ُالم ُوصلُ .وقد ُبلغ ُعدد ُالمشاركين ُفي ُالمخيمُ
ُ ) 200شخص ُمن ُكل ُمنُ :السعوديةُ ،مصرُ ،العراقُ ،االردنُ ،السودانُ ،فلسطينُ،

سوريةُ،اليمنُ،المغربُ،تركياُ،ماليزياُ،اندونيسياُ،كينياُ،جزرُالقمرُ.ومنُنشاطاتُهذاُ
المخيمُالقاءُخمسةُمحاضراتُفيُالتنميةُالبشريةُوهي ُ:العاملونُفيُالمجالُالصحيُ

وكيفيةُالتخطيطُللحياة)ُلألستاذُالطبيبُحسنُيحيىُحدادُمنُمصرُ،ومحاضرةُ االسالمُ
والطبُالحديثُ،االدوارُالمنشودةُفيُايجادُالحلقةُالمفقودة)ُللطبيبُمحمدُهيثمُالخياطُ

مستشارُالمديرُاالقليميُلمنظمةُالصحةُالعالميةُ(1) Organization World Health

ومحاضرةُ ماُالُيسع ُالطبيبُجهله)ُلـُصالحُالصاويُوهوُاستاذُفيُالشريعةُوالقانونُ

فيُجامعةُاالزهر)ُ(2بمصرُ.ومحاضرةُ زمنُوضوحُالرؤية)ُللطبيبُراغبُالسرجانيُمنُ
مصرُ،فضالً ُعنُمحاضرةُ امراضناُفيُجوارحناُوعالجهاُفيُجوانبنا)ُللطبيبُعبدُاهللُ

الملحمُمنُالسعودية.

)(3

وفي ُُ 15-11تموز ُ2006م ُأقيم ُالمخيم ُالطالبي ُالـ ُ ُ )8لالتحاد ُالعالميُ
للجمعيات ُالطبية ُاالسالمية ُ الفيما)ُ ،وشارك ُفي ُالمخيم ُوفد ُطالبي ُمثل ُكل ُمنُ:
السعوديةُ ،العراقُ ،االردنُ ،فلسطينُ ،تركياُ ،اندونيسياُ ،ماليزياُ ،سنغافوراُ ،لبنانُ .ت أر ُ

الوفدُالعراقيُالطبيبُعبدُالغفورُسليمانُاخصائيُجراحةُاالطفالُ.وكانتُاهدافُالمخيمُ

ُ )1تأسستُفيُنيسانُُ، 1948وهيُواحدةُمنُوكاالتُعدةُتابعةُلألممُالمتحدةُمتخصصةُفيُمجالُ

الصحةُ .الغرض ُمنها ُتوفير ُافضل ُالخدمات ُالصحية ُلكافة ُالشعوبُ ،ونشر ُمقاالت ُوبحوث ُعنُ

االمراضُالمتوطنةُوالساريةُ،وغيرهاُمنُاالوبئةُالخطرةُ.ينظرُ:الجراحُ،المصدرُالسابقُ،صُ.52

 ُ )2هيُاكبرُمؤسسةُدينيةُعلميةُاسالميةُعالميةُفيُالعالمُوثالثُاقدمُجامعةُفيُالعالمُبعدُجامعتيُ
الزيتونةُوالقرويينُ،انشئتُهذهُالجامعةُفيُعهدُالفاطميينُ.وبعدُسنةُُ1961تحولُالنظامُالتعليميُ

الديني ُإلى ُالنظم ُالتعليمية ُالحديثة ُثم ُتنوعت ُفي ُنوعيات ُوتخصصات ُالتعليم ُوالبحث ُالعلميُ.

ينظرُ:جامعةُاألزهر:

http://ar.m.wikipedia.com.org

ُ )3عمر ُعادل ُالحافظ"ُ ،وفدنا ُالعراقي ُفي ُجمهورية ُمصر ُالعربية ُالمخيم ُالطالبي ُالساد ُلالتحادُ

العالميُللجمعياتُالطبيةُاالسالمية"ُ،مجلةُالشفاءُ،العددُُ،5المجلد ُ ُ،2الموصلُ،)2005ُ،صُ

صُ.21-20
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تربويةُ ،تثقيفيةُ ،تعليميةُ ،اجتماعية ُوترفيهيةُ ،فضالً ُعن ُذلك ُفإنها ُتعمل ُعلى ُتعميقُ

الروابطُاالخويةُ،والتعارفُبينُالطالبُالمسلمينُفيُانحاءُالبلدانُالمسلمةُ،فضالً ُعنُ

تطويرُاداءُالطالبُالمسلمُورفعُمستواهُفيُحقلُالطبُاالسالميُ.كماُتمُزيارةُبعضُ

القرىُاالندونيسيةُلعالجُالمرضىُومعرفةُاالمراضُالسائدةُلعطائهمُمنحةُمنُاالدويةُ
الضرورية ُلبعض ُالمناطقُ ،وكذلك ُاجراء ُختان ُجماعي ُمن ُقبل ُالفريق ُالعراقيُ .إلىُ
جانبُذلكُكانتُهناكُنشاطاتُترفيهيةُتضمنتُعقدُأمسياتُفيُالشعرُوالنثرُوالقصةُ
القصيرةُ،كماُجرىُتنظيمُعدد ُمنُالمسابقاتُومسرحياتُقصيرةُواناشيدُ.كماُجرىُالقاءُ

موعظةُأوُأحاديثُنبويةُشريفةُأوُتفسيرُآيةُباللغةُاالنكليزيةُبعدُانتهاءُكلُصالةُمنُ

قبلُاحدُالطالبُ.إلىُجانبُالبرنامجُالرياضيُللطلبةُالمشاركينُ (1).
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ)1سليمانُ،المصدرُالسابقُ،صُصُ.24-23
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الملحق
الهيئةُالتأسيسيةُللجمعيةُالطبيةُالسالميةُفيُالعراق
ت

)(1

األسم

المهنة

.1

أديب الجلبي

طبيب  /حنجرة

.2

أحمد مظفر حمودات

طبيب  /جراحة األطفال

.3

باسل محمد يحيى

صيدلي

.4

بشار علي إحسان الحسيني

طبيب استشاري /طب األطفال

.5

خالد سالم يحيى الخيري

طبيب جراحة عامة

.6

ربيع ياسين محمد الخليل

طبيب  /طب باطني

.7

سامية محمود داؤد

طبيبة  /متقاعدة

.8

صديق محمد أمين الكاتب

صيدلي

.9

عبد الحق عبد المجيد سليمان

طبيب أسنان

.10

عصام سيد علي الحاتم

طبيب اشعة

.11

عمر محمود عبداهلل

صيدلي ممارس

.12

ليث يحيى

طبيب مقيم اقدم /أورام

.13

محمد جميل الحبال

طبيب استشاري /طب باطني

.14

محمد زهير شاكر

طبيب مقيم أقدم  /جملة عصبية

.15

محمود الحاج قاسم محمد

طبيب ممارس /طب أطفال

.16

مؤيد توفيق حمودات

طبيب أسنان

.17

نبيل محمد النعيمي

طبيب صيدلي

ُ)1مجلةُالشفاءُ،العددُ،1المجلدُ ُ،1الموصل2004ُ،م)ُ،صُ.27
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الخاتمة:

توصل ُالبحث ُإلى ُعدد ُمن ُاالستنتاجات ُمن ُخالل ُإطالع ُالباحثة ُعلى ُنشاطاتُ

الجمعية:

 )1بدأتُفكرةُتأسي ُالجمعيةُالطبيةُاالسالميةُفيُالعراقُسنةُ۲۰۰۳مُمنُعددُقليلُ
منُاألطباءُثمُتوسعتُحتىُظهرتُفيُنف ُالسنةُكجمعيةُعلميةُمهنيةُاجتماعيةُ
خيريةُتختصُبعلومُالطبُوطبُاألسنانُغرضهاُالنهوضُبالواقعُالصحيُالمترديُ،

السيماُبعدُالعدوانُاألمريكيُعلىُالعراق.

 )2عملت ُالجمعية ُعلى ُعقد ُالمؤتم ارت ُوالندوات ُالطبية ُداخل ُالعراق ُوخارجه ُلغرضُ
تطويرُالخدماتُالطبيةُوالوقائيةُ،فضالُعنُفتحُعياداتُخيريةُطبيةُلتقديمُالمعونةُ
للسكانُ ،لذا ُشكلت ُ ُ )۲۰عيادة ُوصيدلية ُجوالةُ ،كما ُجهزت ُ ُ )۱۱عيادة ُخيريةُ
وكذلكُادارةُعيادةُخيريةُفيُحيُالنورُ.الىُجانبُتقديمُاعمالُاغاثيةُبالتعاونُمعُ
دائرة ُصحة ُنينوى ُاسعفت ُالجرحى ُفي ُمدينتي ُالفلوجة ُوالنجف ُجراء ُاالعتداءُ
األمريكي ُعلى ُالعراق ُ۲۰۰۳مُ .كما ُاعانت ُجرحی ُومصابين ُالزلزال ُالذي ُضربُ
باكستان.
 )3اصدرت ُالجمعية ُمجلة ُخاصة ُبها ُتوضح ُفيها ُرغبات ُالمهن ُالطبية ُاألربعة ُمنُ
اعضاءُالجمعيةُ األطباءُ،اطباءُاألسنانُ،الصيادلةُ،الممرضينُالجامعيين)ُلغرضُ

تحقيقُاألهدافُالتيُقامتُعليهاُالجمعية.

 )4كانُلعقدُالمخيماتُالطالبيةُالتيُعقدهاُاالتحادُالعالميُللجمعياتُالطبيةُاالسالميةُ
الفيما) ُاثرها ُعلى ُطالب ُكلية ُالطب ُكونها ُتصب ُفي ُاهداف ُتربوية ُوتثقيفيةُ
واجتماعية ُالى ُجانب ُكونها ُتعليميةُ ،كما ُعملت ُعلى ُتعميق ُالروابط ُاألخوية ُبينُ

الطالبُالمسلمينُفيُانحاءُالبلدانُاالسالمية.
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Social activity of the Islamic Medical Association in Iraq
2003 -2007
Lect.Dr.Nadia Masoud Sharif
Abstract
Founded in Mosul in the year Islamic Medical Association in
Iraq headquarter Mosul and may open branches in the provinces of
Iraq. Its aim is to link medical science with Islamic behavior, rules
and regulations, and is considered a non-profit and non-political
humanitarian and charitable association. Its main purpose is to
provide preventive and therapeutic medical services to the needy, to
develop the expertise of workers in all fields of medicine, as well as
to open charitable or cooperative clinics equipped with the
necessary staff and modern medical equipment. Which was held
inside and outside Iraq, especially after the Association was
accepted as a permanent member of the Islamic Medical
Associations (Fima), In addition, the Society has worked to provide
relief services to the wounded and sick in Iraqi cities as a result of
the American aggression on Iraq in 2003, in addition to providing
relief services outside Iraq. But this association did not last long.
After the assassination of its president, Adib Chalabi, by the socalled Islamic State in Iraq and the Levant (ISIS), the association
was closed and its work stopped.
Key words: (business / committees / relief / society / reality /
information).
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