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 ةالرسال

تطوير الجيل القادم من القياديين في الجراحة بتخريج أطباء ذوي معلومات جراحية رصينة وخلفية وأخالق  . 1

 حميدة، 
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 بصورة 

 . خاصة مع التركيز أكثر على شرائح المجتمع الفقيرة والمناطق الريفية وربط العناية الطبية مع حاجات المجتمع 
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والبصرة  حميدة بإمكانهم تشخيص ومعالجة الحاالت الجراحية وخاصة الحاالت الطارئة في العراق بصورة عامة
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