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 مقدمه

 

 مقدمه

حٌث ٌعتبر الصٌادله , لقد أشتهرت حضارات وادي الرافدٌن بالعلوم الطبٌه

فضال عن االدوٌه , العراقٌٌن أول من أشتؽل فً تحضٌر االدوٌه والعقاقٌر

 .المرّكبه الجدٌده

تورا لالدوٌه وظلوا ٌعتمدون علٌه فً كما أنهم أول من قاموا بأعداد وتألٌؾ دس

ومن , لصٌدلهكذلك هم أول من أنشأ حوانٌت ل, لهالبٌمارستانات ودكاكٌن الصٌد

والتزال , الشواهد على ذلك أسماء العقاقٌر التً أخذتها الحضاره الؽربٌه عنهم

 .عندهم باسمائها العربٌه والفارسٌه والهندٌه

ٌادلة حضارة وادي الرافدٌن بفن ولذلك والعجب أن ٌصبح الطب مدٌنا لص

ومنها الكثٌر من المستحضرات التً التزال تستعمل كاالشربه وأللعوق , الصٌدله

وفً نفس الوقت مدٌنا للعراق مهد , واللزقات والمراهم والمٌاه المقطّره

 .الحضارات الى عقاقٌر كالتمر الهندي والقرمز والكافور والكحول

رجال عالما ماهرا , ٌزال الى جانب زمٌله الطبٌبوال العراقً لقد كان الصٌدلً

فهو الذي قام بجمع االدوٌه على أحسن صورها وأختار االجود منها , فً مهنته

ٌّا بحٌث اصبح, مفردة أو مركّبه بحث فً كذلك  ,علم الصٌدله بفضله فّنا علم
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ومعرفة , اصولها سواء كانت نباتٌه أو حٌوانٌه أو معدنٌه من حٌث تركٌبها

صها الكٌمٌاوٌه والطبٌعٌه وتأثٌرها الطبً وكٌفٌة أستحضار االدوٌه المركّبه خوا

 .منها

ثم ,( المفردات التً ٌتركب منها الدواء) وقد أستعمل العراقٌٌن كلمة دواء بمعنى 

ولذلك عرؾ التطبب  أما , أستعملوها بمعنى أوسع فّدلت هذه المره على العالج

 ( .الطبً)بالدواء  أوالعالج( الجراحه)عالج بالحدٌد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 الصٌدله فً وادي الرافدٌن

 الحضاره السومرٌه

لقد تّولى طبٌب سومري مجهول أالسم فً نهاٌة االلؾ الثالث قبل المٌالد بجمع 

, فً العالم( فارماكوبٌا)وتدوٌن أؼلى وصفاته الطبٌه فً أول دستور لالدوٌه 

سم  55,9× 9,5لوحا من الطٌن قٌاسه ذلك وهٌأ ل ,لؽرض فائدة طالبه وزمالئه

, ونقش علٌه بالخط المسماري اثنتً عشره وصفه طبٌه من االدوٌه المفّضله لدٌه

 .حٌث تعتبر هذه الوثٌقه الطٌنٌه أقدم كتاب موجز فً الطب معروؾ لدى االنسان

وقد بقً مطمورا فً أثار نفّر طوال أكثر من أربعة أالؾ سنه حتى عثرت علٌه 

 .وجاءت به الى متحؾ الجامعه فً فالدلفٌا, قٌب االمرٌكٌهبعثة التن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,على مستوى عالً من التخصص تدل أّن تعابٌر الوصفات الطبٌه الوارده فٌه

 والكتابه ماتعالبحٌث قام الباحث االمرٌكً صموئٌل كرٌمر فً قراءة ال

زه الكٌمٌاوٌه بٌنما تولى العالم الكٌمٌاوي مارتن لٌفً الى حل رمو, السومرٌه

 .والتقنٌه وأعادة الحٌاة الى أول دستور لالدوٌه فً تارٌخ االنسان

 

 



لقد أعتمدت تلك ألوصفات على المصادر النباتٌه والحٌوانٌه والمعدنٌه فً تهٌئة 

وتحضٌر العقاقٌر الطبٌهو وكان من بٌن المعدنٌات المفضله لدٌه ملح الطعام 

 ( .لورٌد البوتاسٌومك)وملح البارود , ( كلورٌد الصدٌوم)

 

ٌّات وصدؾ السلحفاة وأما من , ومن المملكه الحٌوانٌه أستعمل اللبن وجلد الح

كما ساهمت , عالم النبات فقد أستخدم الّثاء وأالس والزعتر وؼٌرها كثٌر

حٌث أستخدمت , مجموعه االشجار مثل الصفصاؾ والكمثرى والتٌن والتمر

 .تحضٌر االدوٌهل موادها من البذور والفروع والصموغ

 

 

 

 

 

 

 

 

فكانت على شكلٌن , وأالدوٌه التً ذكرت فً الوصفات الطبٌه فً اللوح الطٌنً

 .أما بهٌئة مراهم أو مقطرات تستعمل خارجٌا أو داخلٌا بشكل سوائل

وكانت الطرٌقه المألوفه لتحضٌر المراهم هً أن ٌسحق عقار واحد أو أكثر ثم 

وٌضاؾ الٌه زٌت الشجر ,المسمى كوشماٌخلط المسحوق فً نوع من النقوع 

 .االعتٌادي وزٌت شجر االرز

وفً أحدى الوصفات كان مسحوق طٌن النهر هو أكثر العقاقٌر المستعمله فً 

 .الوصفه العالجٌه

 



وهً التقطٌر لتحضٌر االدوٌه ولذلك , وقد أستعملت طرٌقه أخرى أكثر تعقٌدا

 .اويذكرت معها االرشادات فً كٌفٌة استعمالها للتد

 

لطبٌه الى الماء وذلك بأضافة المواد ا, كما أّن هناك طرٌقه أخرى ألعداد الدواء

ثم تفصل المواد العضوٌه بطرٌقة الترشٌح بالرؼم من عدم  ,المؽلً وأالمالح

 .ذكرها نصا

 

, وتتم معاجة الجزء المرٌض من الجسم بالدواء المقطّر أو الرش أو ألؽسل

 .وضع علٌه الدواء المطلوب أن كان واحدا أو أكثروٌعقب ذلك دلكه بالزٌت ثّم ٌ

 

وٌستفاد مما ورد بأن طرق التركٌب االدوٌه ودساتٌرها فً العهد السومري قد 

بلؽت مرحله متقدمه من التطورو كما عّبرت عن معرفه واسعه بالطرق 

حٌث ذكرت فً عدد منها االرشادات بلزوم تنقٌة , الكٌماوٌه لتحضٌر االدوٌه

 .ؽرٌبه الداخله فً الدواء قبل السحقالمواد ال

 

 

ن المقادٌر المراد أستعمالها فً تركٌب ٌلقد أؼفلت تلك الوصفات الطبٌه تعٌ

ولربما ٌعود السبب الى أّن الطبٌب السومري قد أخفى قصدا , العقاقٌر الطبٌه

ومن أن ٌمنع أستخدامها أحد من ؼٌر أهل , رهاتفاصٌل المقادٌر حفضا السر

وأنه من المستطاع معرفة مقادٌرها أثناء التجربه عند تحضٌر ,  هالمهن الطبٌ

 .االدوٌه

 

, كذلك لم تنص تلك الوصفات على تسمٌة االمراض التً وضعت من أجلها

 .ولذلك كان من الصعب الحكم على نتائجها



 ألحضاره البابلٌه

 

ثار حٌث عثر علماء أال, المفاهٌم العلمٌه فً أثناء العصر البابلً  وقد تطورت

على عدد كبٌر من الوثائق الطبٌه وهً منقوشه على ألواح طٌنٌه ومكتوبه 

 .بالحروؾ المسمارٌه

 :وقد أشتملت هذه الوثائق على ثالث أقسام من البٌانات 

وتحتوي هذه المجموعه على نصوص ذا , أالولى ؛ قوائم من االعشاب الطبٌه 

فً االول أسم , ثالثة أعمدهوهً مرّتبه على , شأن كبٌر فً دراسة الطب البابلً

وفً العمود الثالث , وفً الثانً أسم المرٌض الذي ٌعالج بهذا العشب, العشب

 .طرٌقة أستعماله

وأّن المالحظه المهمه فً هذا النص هً أّن االمراض كانت من الناحٌه 

 .الفسٌولوجٌه السرٌرٌه ولٌست ظاهره سحرٌه
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مرتّبه حسب الجزء المرٌض , العالجٌه المختلفهالثانٌه ؛ مجموعه من الوصفات 

 :وهً أٌضا مرتبه على ثالثة أقسام أساسٌه , من الجسم

 .سرد أعراض المرض وأحٌانا تشخٌصٌه  -5

 .االدوٌه التً ٌجب أستعمالها وطرٌقة تحضٌرها وأعطائها للمرٌض  -2

, هوالتّضم هذه الوصفات أالّ أثنٌن من رواسب العقائد القدٌم. نتٌجة العالج  -3

           .مثل دواء للتخلص من ٌد السحر وأالخرى دواء ضد العٌن والحسد

 .مناقشة تشخٌص االمراض والتنبؤ بسٌرها: ألثالثه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأذا نظرنا الى بعض الوصفات البابلٌه من ناحٌة الطب الحدٌث وجدنا فٌها 

 .ما ٌبررها على الرؼم من بدأة الوصفه وُبعدها من الدواء الحدٌث

فمثال عالج الطبٌب البابلً ألتهاب العٌن بشق بصله ومزجها بمحلول 

 .وهذا المزٌج ٌّدر الدموع وهً أفراز مطّهر للعٌن, الجّعه

 



وذلك لطرد االرواح , كما تعّمد االطباء مزج بعض العقاقٌر بمواد ؼرٌبه

وقد أطلق على ذلك الفرع أسم الصٌدله , الخبٌثه المسبّبه لذلك المرض

 .الوحلٌه

عن  وقد ورد فً كتاب تارٌخ الطب العراقً لالستاذ عبد الحمٌد العلوجً 

 أستخدام العقاقٌر ما نصه ؛

وكان الهدؾ االساسً للطبٌب البابلً ترضٌة االلهه أو خداعها وطرد 

, وتتم هذه بالصلوات من تضّرع ودعاء. الشٌاطٌن من البدن العلٌل

 .ن وأجراء الطقوس السحرٌهوأستنزال اللعنات واالستؽفار وذبح القرابٌ

فأذا كشفت أجرءات العرافه عن طبٌعة المرض أمكن استعمال العقاقٌر 

أو أمكن دفع الخطر , السحرٌه أو العقاقٌر المضاده للشٌاطٌن والعفارٌت

 .أنتهى. بحمل التعاوٌذ والطالسم

كما , كما كان أستعمال التعاوٌذ فً عالج االمراض شائعا فً بالد الرافدٌن

, واضح من محتوى عدد كبٌر من االلواح الصؽٌره المنقوشه بالتعاوٌذهم 

فقد كان البابلٌون فً العهود المتأخره ٌعزون الكثٌر من االمراض الى 

 .وجود الشٌاطٌن المّضره فً جسم المرٌض

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sacrifies Sheep,Protection from Evil Spirit, Doctor Treatment 

                       Pharmacy in Babylonia 2600 BC 

 



, ومن الجدٌر ذكره بأن الماء كان ٌستعمل فً دواء كثٌر من االمراض

وٌدعى هذا , نشأ نتٌجة دخول جان خبٌث فً الجسدومنها الٌرقان الذي ٌ

ٌُطرد , أي المتربص فً الجسم السلٌم( رابٌصو )النوع من الجان  وكان 

بعملٌة التطهٌر بالماء وذلك برش الجسم المرٌض سبع مرات ثّم ٌقرأ 

الكهنه تعوٌذة االلهه الطبٌه عدوة الجن الخبٌث رابٌصو حٌث تقول كلمات 

 :التعوٌذه ما نصه 

 (االلهه)ٌاأبن أٌا   ,   مردوك                         

 بالماء الصافً                       

 سبع مرات, سبع مرات                      

 رش المرٌض                   

 طّهر المرٌض                    

ًّ المرٌض                     ,نق

 ,و الخبٌثوأبعد عنه رابٌص                

 ,وأحلل شٌدو الصالح والمصو الطٌب                 

 ,فً جسده وأجعلهما ٌستقران فٌه                 

 (منك ٌارابٌصو)أعوذ بالسماء                 

 (منك ٌارابٌصو)أعوذ باالرض                 

 .أنتهى                                            

البابلٌون ٌوصون بأستعمال ماء الفرات المقّدس لرشه على وكان الكهنه 

 .ؼٌر أّن مائ دجله كان أكثر قدسٌة فً عقٌدة االشورٌٌن, المرضى

, وقد وردت فً النصوص البابلٌه مجموعه من االدوٌه والفردات أمثال

, الزٌتون,اللوتس,بذر الكتان,قشر الرمان, الخردل 

 .ت والشبالكبرٌ,خشخاش,زعفران,النعناع,الخروع



 الحضاره االشورٌه

 

وقد تشابهت المعتقدات فً حضارات وادي الرافدٌن والسٌما الحضاره االشورٌه 

حٌث ٌذكر االستاذ عبد اللطٌؾ البدري فً كتابه , فً أسباب المرض وعالجه

 :الطب االشوري حول االدوٌه ما نصه 

 

وخٌر من , وريوأخٌرا البد من كلمه حول االدوٌه التً أستعملها الطبٌب االش

, ٌذكر فً هذا الباب هو ما ورد فً كتاب العالم تومبسون عن االعشاب الطبٌه

فلقد أحصى المواد التً وردت فً اللوائح الطٌنٌه التً ترجمها هو بنفسه فجاءت 

 :كما ٌلً 

 

 مّره4622نوعا من النبات              252لقد ورد أسم 

 مّره 652       ماده معدنٌه               522ورد أسم 

 مّره 632متفرقه                                 582ورد 

 مّره 92ورد أسم النبٌذ                                    

 مّره 522ورد أسم بٌره السمسم                            

 مّره 572الشحوم                                            

 مّره 342                                      الزٌوت      

 مّره 82العسل                                              

 مّره 32الشمع                                              

 مّره 42الحلٌب                                             

 



وكذلك , خصائص االعشاب والنباتات وٌبدو أّن الطبٌب االشوري قد عرؾ

المعادن وٌؤكد ذلك حسن أستعمالها كل من ٌقتضً مفعولها الطبٌو فلقد صّنؾ 

وفً النباتات الساّمه وأمثالها , الصبر والخروع والسوس, فً االدوٌه المسهله

الشقائق والشوكران والقنب والخشخاش وعرؾ خصائصها كمنومه ومسكنه 

 .ومخدره

االشوري عدد محتوٌات الوصفه الطبٌهو فٌقول مثال هذه  كما ذكر الطبٌب

ولو أّن قسما منها , االدوٌه السبعه عشر تستعمل لالمراض والحاالت المعٌنه

 .أنتهى. ٌحتوي على واحد أو أثنٌن من االدوٌه فقط

وقد رتبت , وقد أعتمدت أكثر الوصفات فً تحضٌر االدوٌه على المملكه النباتٌه

 :ومنها ما ٌلً  بٌه بهٌئة مفرداتبعض الكتابات الط

 .البلوط وٌستخدم خارجٌا فً بعض أمراض المعده وفً عسر البول -5

 .السٌسبان وٌستعمل داخلٌا لالنتفاخات البدنٌه -2

شجرة االنكانٌش وٌستعمل داخلٌا فً عسر البول والوالده الصعبه وفً   -3

 .أحتقان الرئتٌن والجروح

وداخلٌا فً االمراض الناشئه  االثل وٌستخدم خارجٌا المراض العٌون  -4

 .عن االرواح واالشباح

 .االس وٌستخدم للقئ الشدٌد ومع مواد أضافٌه فً حالة التسمم -5

 .الدفلى وتستعمل لتخفٌض الحراره -6

  

أو , حول عالج حاالت التسمم الجرثومً( االستاذ البدري)وٌورد فً كتابه 

ٌّه أو العقرب ما نصه ء الرجل فخذ براعم أذا مست السموم أعضا: بلدؼة الح

وحب الطرفه والدفله , أكّبر والصمػ والقنٌون وبراعم الصبٌر والطرفه

هذه االدوٌه السته , وعرق الشمار وعرق السوس ونبات الجرجٌر والقنب

 .أنتهى.عشر وتسخن وتنخل وتصفى وٌبخرها المصاب على النار



 ألحضاره العباسٌه االسالمٌه 

 .للعالمٌن ورحمة   فاء  ما هو ش   ن  من القرأ وننزل      بسم أهلل  

حٌث كان , أحرز العرب فً ظل الحضاره العباسٌه انجازات باهره  لقد

وذلك من خالل , التقدم العلمً فً الصٌدله تابعا لتقدمهم فً الكٌمٌاء والطب

 .تجاربهم ومستحضراتهم

جابر بن حٌان والكندي وابن سٌنا وأبو بكر , وفً هذا العهد أشتهر العلماء

الرازي وؼٌرهم ممن أكتشفوا الكثٌر من المركبات الكٌمٌاوٌه التً شٌدت علم 

وزٌت , (حامض النترٌك)فمنهم من أستحضر ماء الفضه , الكٌمٌاء الحدٌث 

, (حامض النتروهاٌدروكلورٌك)وماء الذهب , (حامض الكبرتٌك)الزاج 

ت نترا)ناهٌك عن أكتشافهم للبوتاس وروح النشادر وملحه وحجر جهنم 

والكحول ( نترات البوتاس)وملح البارود ( كلورٌد الزئبق)واللٌمانً ( الفضه

 .والزرنٌخ وؼٌرها كثٌر

أول من وصؾ التقطٌر  فهم, السبق فً طرق التحضٌر كان للعرب كما

 .والترشٌح والتصعٌد والتبلور والتذوٌب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



فقد أقتبسوا هذا  ,وأما علم النبات فلهم الكأس المعلّى فً درسه والتألٌؾ فٌه

 .العلم من مؤلفات دٌسكورٌدس وجالٌنوس اضافة الى مؤلفات الهند

وقد ترجم كتاب دٌسكورٌدس فً اٌام المتوكل من الٌونانٌه الى العربٌه وحمل 

كما , الكتاب الى االندلس وانتفع الناس به الى أوائل القرن الرابع الهجري 

 .صر النهضه االوروبٌهوأثّر تأثٌرا كبٌرا فً علم النبات خالل ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثم قسّموا المفرده الى أولى , لقد برعوا فً تقسٌم االدوٌه الى مفرده ومركبه

بأالضافه الى , من عنصر واحد أو عدة عناصر, وثانٌه تبعا لتركٌبها الطبٌعً

وبارده  تبعا لخواصها الى حاره( االقراباذٌن)تقسٌم االدوٌه المركبه وتسمٌتها 

  .ٌابسهورطبه و

: كذلك أطلق العرب على الدواء بأعتبار أثاره بأالسماء التالٌه

عا,مجفؾ,مرطب,مخدر,رادع,مقو,مبرد,قاشر,الذع,هاضم,مسخن,ملطؾ

جاذب وؼٌرها من ,مخشن,مرخً,معرق,مدرر,ترٌاق,سام,قاتل,صر

 .االسماء

 

Arab Pharmacist Preparing Medicine,Middle Centuries 



 :  كذلك قاموا بتقسٌم االدوٌه المركّبه الى أحدى قسما والتً تضم 

االدوٌه المسهله وؼٌر )جورشنات ,( العالجات المّره)أٌارجات ,  الترقٌات

العصٌر )أشربه وربوبات ,لعوقات,االدوٌه الٌابسه )السفوفات , ( المسهله

, االدوٌه المحفوظه المحلٌه ,االقراص وسالقات وحبوب ,( والعصٌرالمحلىّ 

 . زٌوت ومراهم وضمادات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, الذٌن ورد ذكرهم فً العصر العباسً, االدوٌه  ومن أشهر المؤلفٌن فً علم

 .ومحمد بن زكرٌا الرازي,علً بن العباس المجوسً ,حنٌن بن أسحق

 

 

Treatise on Alchemy,British Museum 



العشر )فقد عرض حنٌن بن أسحق فً االربع مقاالت االخٌره من كتابه 

ففً المقاله السابعه , ما كان ٌعرفه من أدوٌه فً زمانه, ( مقاالت فً العٌن

وفً المقاله ,( الحار والبارد والرطب والٌابس)ٌه ذكر قوى جمٌع االدو

وفً , ( النباتٌه الحٌوانٌه أو ألمعادن)الثامنه اصول أدوٌة العٌن وأنواعها 

وفً المقاله العاشره وردت تفاصٌل , المقاله التاسعه مداواة أمراض العٌن

حٌث تكلّم عن تحضٌر مراهم , تحضٌر االدوٌه المركبه لعالج أمراض العٌن

كما ذكر قائمه بأربعٌن مركبا وأربعة أكحال نقلها عن , (الشٌافات)ٌن الع

 .االطباء الٌونانٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blood Letting Machine ,13th Century 



, علً بن العباس المجوسً فً الجزء الثانً من الكتاب الُملكً وقد عالج

كما وذكر عن الطرق .االدوٌه المفرده ومنافعها وتقسٌم المداواة وطرق العالج

ً قوة الدواء من التجربه على االبدان وتأثٌرها على التً ٌستدل علٌها ف

االمراض وأنتحان الدواء من سرعة أستحالته وسرعة جموده وعسره ومن 

 .طعمه ورائحته ولونه

والمسكنه , كذلك معرفة قوى االدوٌه المفتّحه والملٌنه والمحرقه والمذٌبه للحم

ن والمنقٌه للصدر لالوجاع والمفتته للحصى والمدرره للبول والمولّده للب

 .والرئه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عن االدوٌه النباتٌه والتً تشمل الحشائش ( الكتاب الملكً)ثم تكلم فً كتابه 

كما , االوراق وأالدهان والعصارات والصموغ,الحبوب والبذور, وقواها 

كذلك عن , ذكر االدوٌه المعدنٌه من الطٌن وأنواع الحجاره والملح والزاج

ع المرارات وأعضاء الحٌوان وأالدوٌه المسهله وأصنافها االدوٌه من مناف

 .وأالدوٌع المقٌئه وكٌفٌة فعلها

 

Canon Medical Book by Ibn Sina 900-1037 



وقد ورد فً كتاب محمد بن زكرٌا الرازي أبواب عن منافع االؼذٌه ومنافع 

الجامد )ومنافع الماء المشروب ,وصنوؾ الخبز, الحنطه والشعٌرومضارها

, اره وأالشربه ؼٌر المسكرهو ومنافع الشراب المسكر ومض( والبارد والحار

كما تناول ألوان الطبٌخ والبوارد ومنافعها ومنافع , ومنافع اللحوم ومضارها

 .كذلك اصناؾ البقول والتوابل والفواكه الرطبه والٌابسه والحلواء,اللبن

والذي أشتمل على , ( سر االسرار)وأما الكتاب الثانً للعالم الرازي  وأسمه 

 .ومعرفة التدابٌر, ومعرفة االالت , العقاقٌر ثالثة فصول فً معرفة 

 :وقد شملت معرفة العقاقٌر بأنواعها الترابٌه والنباتٌه والحٌوانٌه ما ٌلً 

 الترابٌه ؛:أوال 

 .الكبرٌت,الزرنٌخ ,النوشادر , االرواح  الزئبق -5

 .الرصاص,الحدٌد ,الفضه والنحاس ,االجساد  الذهب  -2

الكحل والجبسٌن ,الفٌروزج,لالزورد ا,االحجار  المرقٌشا والمؽنٌسا   -3

 .والزجاج

 .السوري.القلقند ,الشبوب ,الزاجات   الزاج االسود   -4

ملح ,ملح القلى وملح البول ,الملح المر ,البوارق  االمالح  الملح الطٌب  -5

 .النوره وملح الرماد

 

 

 

 

 

 

 

 

Arabic Pharmacy Instruments 



 

 .وأّجل ما ٌستعمل منها االشنان السبنجً:ثانٌا ؛النباتٌه  

البول ,اللبن ,المراره والدم ,لحٌوانٌه  الشعر والقحؾ والدماغ ثالثا ؛ ا

 .والبٌض والصدؾ والقرون

 

االول لتذوٌب ,د ذكر الرازي بأنها تشمل نوعٌن وأما معرفة أالالت فق

المقّطع ,الماسك ,المؽرفه ,البوط ,البوطقه ,المنفاخ ,الكور,االجساد وهً 

 .المبرد والمسبكه,المكّسر ,

 

, القابله,انً  هو لتدبٌر العقاقٌر وتضم كل من القرع وأالنبٌقوالنوع الث

, الموقد ,القدور ,ألمرجل , القاروره ,القدح والقنٌنه ,االثال ,االنبٌق االعمى 

 .القندٌل ,المنخل والسله ,المقالة , المهراس ,الكانون ,االتون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Treatise on the Benefit of the Plants and Its medicinal value 



ملٌات الكٌمٌاوٌه والتً معرفة التدابٌر فً الع, كما ورد فً كتابه سر االسرار

 :كانت تستعمل لتحضٌر العقاقٌر حٌث تشمل 

التنضٌؾ  وله وسائل مختلفه منها التقطٌر وأالستنزال والتشوٌه والطبخ   -5

 .والتصعٌد والتكلٌس والتصدٌه

 .التشمٌع  -2

 .الحل والتحلٌل -3

 .العقد -4

 

 لقد واكبت أزدهار صناعة االدوٌه وأزدٌاد عدد الصٌادله عملٌات الؽش فً

حٌث أصبحت الحاجه الى ,العقاقٌر وأنتساب البعض الى هذه المهنه الشرٌفه

أجراء االمتحانات وأعطاءات االجازات من والة االمر الى الذٌن ٌحسنون 

 .صناعة الصٌدله قصرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Master Teaching The Medicinal Value of the plant,Middle Centuries 



كما , حصل فً زمن المأمون, وقد ذكرت المصادر بأن أول امتحان للصٌادله

 .فً زمن الخلٌفه المعتصمكان امتحان أخر للصٌادله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medical Book ,Disease of the Eye, and Its Treatment 



 :حٌث ورد فً كتاب الطب العراقً لالستاذ عبد الحمٌد العلوجً ما نصه 

القائد العسكري )فقد ذكر زكرٌا الطٌفوري أنه كان مع االفشٌن فً معسكره 

بأن الخلٌفه المعتصم أمر قائده بأحصاء من فً معسكره من ,( للمعتصم

ودعى أالفشٌن , من ؼٌره بضبطهم وأمتحانهم لمعرفة الناصح وكلفه, الصٌادله

ووجه الى , فأخرج منه عشرٌن أسما, بدفتر من دفاتر ما وراء االنهار النائٌه

وهم )فبعض أنكرها ,الصٌادله من ٌطلب منهم أدوٌه مسماة بتلك االسماء

 ووالبعض االخر أدعى معرفتها وأخذ الدراهم من الرسل بعد أن دفع( الصحٌح

 .ألٌه شٌئا من حانوته

فأمر االفشٌن بأحضار جمٌع الصٌادله ممن أنكر تلك االسماء وأذن لهم بالمقام 

 .أنتهى.فً معسكره ومنع الباقٌن وكتب الى المستعصم فأستحسن فعله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arabic Pharmacist Preparing medication for Cold and Cough 

 



 

تدهور الوضع العام , مٌالدٌه 5258ومع نكبة بؽداد باالحتالل المؽولً عام 

 .حٌث عانت أنتكاسه كبٌره,بً والسٌما مهنة الصٌدلهوساءت الواقع الط

وقد أستمر سوء االوضاع على مدى القرون المظلمه وحتى العصور 

حٌث سادت العلوم الطبٌه الكثٌر من الدراسات المؽلوطه , المتأخره 

ألتً , كما أنتشرت أفكار السحر والشعوذه والتعاوٌذ, والوصفات الفاسده

 .العلمً والطبًلٌست لها عالقه بالواقع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Animal Sacrifies for Snake Bite Treatment , 15 Century 



 ألقرن التاسع عشر

 

لم تتوفر أنذاك المؤسسات الصحٌه مثل , وفً بداٌة القرن التاسع عشر

( التنبلخانه)ولكن وجود ما ٌسمى  , المستشفٌات والصٌدلٌات  بالمفهوم الحدٌث

للعجزه والمعتوهٌن ولٌست للعالج ورعاٌة  الى دار حٌث تمثل ما هو أقرب

 .رضىالم

كما أعتمد التداوي فً القرن التاسع عشر على االعشاب المستورده اضافة الى 

 .المساحٌق والمعاجٌن والدهون

 

قائد الباخره كومٌت ), 5854وقد سّجل الكابتن فٌلكس جونز فً كتابه عام 

قائمه مفصله باالدوٌه المتوفره فً ,( المرابطه عند الملحقٌه البرٌطانٌه فً بؽداد

وأالمكان التً , داد باللؽه العربٌه والفارسٌه وما ٌقابلها باللؽه االنكلٌزٌهأسواق بؽ

من االدوٌه  524حٌث شملت القائمه اسماء , تّصنع أو تزرع فٌها , تستورد 

 :والمفردات ومثال ذلك 

 

 أالسم العربً        أالسم الفارسً        االنكلٌزي                 المكان

 

 بادام تلخ              ألومند بتر               بؽداد     لوز مر          

 كافور                 كافور                 كامفر                   الهند

 عفص                 ماذو                  كولز                   كردستان

 أوروبا           ملح فرنكً          نمك فرنكً            أبشم سولت 

 أفٌون                 ترٌاك                 أوبٌوم                  أٌران

 



تأسست أول  5872-5872وفً عام , وفً النصؾ الثانً من القرن التاسع عشر

على ؼرار مستشفى )مستشفى فً بؽداد فً جهة الكرخ تعرؾ بمستشفى الؽرباء 

وذلك فً زمن الوالً المصلح مدحت ,( االن ؼرباء فً أستانبول والموجده لحد

 .باشا والتً أصبحت مستشفى الكرخ المدنً الحقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ( مجٌدٌه خستخانه سً )تأسست المستشفى العسكري العثمانً  5922وفً عام 

علٌمً الجمهوري التمن ثم الى المستشفى والتً تحولت الى المستشفى الملكً و

 ( .مكانها مدٌنة الطب)ه التابعه الى الكلٌه الطبٌ

  

        

  

 

 

 

 

Al-Qurba'a (Al-Kerkh ) Hospital ,Baghdad 1910 

 

The Royal (Al-Mejedia ) Hospital ,Baghdad 1924 



 مستشفى نامق باشا

-5922)بتأسٌس مستشفى نامق باشا  بداٌة القرن العشرٌن قام الوالً وفً

حٌث ورد فً كتاب , (مستشفى ؼرباء الرصافه)والتً تسمى اٌضا ( 5958

 :تارٌخ الطب فً العراق لرستاذ هاشم الوتري ما ٌلً 

ًّ نامق باشا على بؽد اد فابتنى فً ظاهر باب المعظم وعلى جادة االعظمٌه ول

وموقعها الحالً ( باٌونات)سلسله من بٌوت مرتفعه عن االرض على شكل 

وٌحتوي كل منها على ردهه كبٌره وعدة ؼرؾ اعدت الٌواء , ( وزارة الصحه)

المرضى وخصص احداها لالمراض الباطنٌه وأالخرى لالمراض والعملٌات 

 .ض النسائٌه وثالثه للصٌدله وأالمرا,الجراحٌه

وكان ٌرٌد أن ٌجعله من الطراز , وكان أهتمام الوالً بهذا المستشفى عظٌما

االول فجلب االالت واالدوات الجراحٌه واالدوٌه والعقاقٌر من أوروبا وكان 

 .النظام العربً والٌونانً هو المستعمل فً دق االدوٌه وتحضٌرها فٌه

والجراح ( العٌون )من الطبٌب الباطنً والكّحال وأما الكادر الطبً فٌتكون 

 .أنتهى. ومعاونه اضافة الى مدٌر الصٌدله ومعاون له

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Namiq Pasha Hospital ,Baghdad 1900 



مٌدانا فسٌحا لعبث الدجالٌن   5954بقت بؽداد حتى الحرب العالمٌه االولى 

دور االطباء  وكانت النساء ٌلعبنّ , ومرتعا خصبا للمتطببٌن وأصحاب الخرافات

وكان البعض من المرتزقه , قاقٌر والسموم وتداوي العٌونفً وصؾ الع

والمشعوذٌن ٌتسترون تحت ؼطاء الدٌن لعالج المرضى البسطاء وٌبٌعون 

 .التعاوٌذ والطالسم وؼٌرها 

حٌث تعلم صناعة العقاقٌر ,وهو أٌرانً الجنسٌه, وكان من أشهرهم حكٌم خدادا

جر دارا فً محلة الطاطران فً فأستأ,  5885واستعمالها ثم وفد الى بؽداد عام 

وذاع صٌته وعّمت شهرته وصار الطبٌب , بؽداد والتً سمٌت باسمه 

 .لكثٌر من االسر الكبٌره( والصٌدلً)

ٌُجلس حوله المرضى على  وكان ٌجلس فً محل عٌادته على مصطبه عالٌه و

وكانت من أدوٌته التً أستعملها فً . تخوت خشبٌه وٌصؾ العقاقٌر لكل منهم

دهن الخروع ,دهن اللوز ,ورد ماوي ,ورد لسان الثور , ورد بنفشه, االٌام تلك

 .بابونك وترٌاق وزنجبٌل وكثٌر ؼٌرها,ماء الجبن ,كبرٌت ذهبً ,

, والسانتونٌن , ( الكنٌن)ا كما كان ٌستخدم بعض االدوٌه الفرنجٌه مثل كالكٌن

 .الكالومٌل وأنتٌبرٌن وؼٌرها

 

حول تجار ( 5934-5922)فً كتابه بؽداد وٌذكر االستاذ فخري الزبٌدي 

 :االعشاب النباتٌه ما ٌلً 

 

حسب ( سوق العطاطٌر)ٌبدأ سوق العطارٌن , وفً نهاٌة سوق الشورجه الكبٌر

, حٌث ٌباع فٌه كل شئ تحتاجه العائله البؽدادٌه المتحضره, االصطالح البؽدادي

ن باعة المفرد كما وهناك عنابٌر خاصه بالتجار والمستوردٌن والمصدرٌن م

والجمله من السكر والشاي اضافة الى الصابون والعقاقٌر واالعشاب النباتٌه 

 .أنتهى. الطبٌه التً تجلب من الصٌن والهند واالفؽان وبالد سمرقند وطاشقند 

 



 :السٌد عباس بؽدادي فٌورد فً كتابه بؽداد فً العشرٌنات ما نصه  وأما

 

شاب الطبٌه وٌصفها العطارون الذٌن وأالمراض البسٌطه كان عالجها االع

تسكن فً الجادرٌه ( رخٌته )كما كانت هناك أمرأه اسمها , ٌقومون بتحضٌرها

ورد لسان الثور وعنب , وتشتهر بخلط االعشاب والمداواة بها مثل البابونك 

 .وبذر الكتان وحب السفرجل وؼٌرها من االعشاب, الثعلب 

 

وماء الجبن المتبقً من عمل جبن حلٌب  وهناك سوائل تشرب مثل ماء الخرنوب

والشاترك والكّبر ولكل هذه المواد تنفع فً عالج االمراض الباطنٌه , الماعز

 (.الحراره)والنفسٌه والتً ٌطلق علٌها العامه 

 

والعشبه هً , وأما أمراض الحساسٌه والنسائٌه فتداوى بالعشبه والجوبجٌنً

والجوبجٌنً قطع صؽٌره من الخشب  ,أؼصان صؽٌره ٌابسه مبرومه بشكل لفات

هً أن تؽلى على النار  وكالهما ٌنبت وٌستورد من الصٌن وطرٌقة أستعمالهما,

 .ذ ماؤها بدل ماء الشرب وٌؤخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local Shop, Selling Household Goods and Basic Medication,1920 



, دخل العراق فً منطقة النفوذ البرٌطانً, وبعد أنتهاء الحرب العالمٌه االولى

وأصبح , ( باتً)الكولونٌل حٌث تولى أدارة الصحه وتنظٌمها الطبٌب العسكري 

الرئٌس االداري للقسم الطبً المدنً الملحق بدائرة االمور الصحٌه للجٌش 

تحّول عنوان الوظٌفه  5959وفً العام التالً , 5958/ 8/ 53البرٌطانً فً 

 .رئٌسا بالوكاله( لٌن)الى سكرتارٌة الصحه وتم تعٌن الكولونٌل 

تأسٌس مخزن أهلً الستٌراد وتوزٌع  تم 5958وقد ذكرت المصادر أنه فً عام 

كما قامت السلطات الصحٌه فً بؽداد بأعداد دورات لدراسة فن الصٌدله , االدوٌه

وقد تطورت هذه الدورات لتعلن عن تأسٌس مدرسه , وتدرٌب محّضري االدوٌه

للصٌدله والتً تخرج منها الرعٌل االول من الصٌادله أمثال سامً سعد الدٌن 

كّن المدرسه لم تستمر طوٌال أذ سرعان ما توقفت الدراسه فٌها ول, وكامل عٌسى

 .وأؼلقت

العراقٌٌن الذٌن تخرجوا من أستانبول ولبنان والدول  وبعد قدوم عدد من االطباء

بأالضافه الى أفتتاح العدد الٌسٌر من المستشفٌات المحلٌه , المجاوره والؽربٌه 

ومستشفى ,  5959لمستشفى العام الجدٌد ا,  5958مثل مستشفى الكرخ المدنً 

تناقصت اعداد المتطببٌن وأصبح االهالً ٌراجعون , 5959( الكرامه)العزل 

كما فتحت عدد من  ,هم بالرؼم من االمكانٌات البسٌطهاالطباء وٌأخذون باستشارت

 .الصٌدلٌات االهلٌه فً المناطق الرئٌسه فً بؽداد

بؽداد فً العشرٌنات حول بداٌة الصٌدلٌات وٌورد السٌد عباس بؽدادي فً كتابه 

 :مانصه 

شارع الجسر القدٌم )وأما الصٌدلٌه االسالمٌه لسامً سعد الدٌن بشارع المامون 

وصٌدلٌة ربٌع فً جامع مرجان وصٌدلٌة الشفاء لصاحبها الٌاس , ( أو الشهداء

وكانت الصٌدلٌات تصرؾ الدواء بالتحضٌر وفق النسب التً ٌكتبها . دنكور

 .ألن االدوٌه قلٌله جدا, الطبٌب المعالج فً الوصفه

 .وفً الصٌدلٌه مٌزان وهاون لسحق االدوٌه ومؽلفات ورقٌه للكبسوالت وقنانً

أو ٌزرق االبر لمن ٌحتاج , والصٌدلً هو الذي ٌداوي أمراض العٌن بالقطره 

 .أنتهى . فلٌس هناك معتمدون متفرؼون 



لصٌدلٌات مكانا معلوما ومعروفا عند أهالً وفً تلك المرحله المبكره أصبحت ا 

, ولذلك أستخدمها االطباء االوائل كعٌادات لهم لسهولة مراجعة المرضى, بؽداد 

حٌث ٌذكر االستاذ فخري الزبٌدي فً , كما هو وارد فً أعالنات الجرائد  أنذاك 

 :حول ذلك ما نصه  5934-5922كتابه بؽداد 

الناشئ فً مدرسة االستانه وبرلٌن ,  باشاالدكتور صائب أل شوكت , أوبراتور

ٌعمل جمٌع العملٌات الجراحٌه , والمعاون لمدرس الجراحه فً االستانه سابقا

على أحدث طراز أوروبً وٌفحص الدم وأالدرار والبزاق وأالطراحات 

وٌداوي االمراض االفرنجٌه , العضوٌه بواسطة المقروسقوب والمواد الكٌمٌاوٌه

 .بأخر االصول

, االعتماد بالصابونجٌه الى الظهر ( صٌدلٌة)بل مراجعٌه صباحا فً أجزخانة وٌق

 . نة الصباح فً منطقة قاضً الحاجاتوبعد الضهر فً أجزخا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fetto's Pharmacy ,Baghdad Circa 1925 

 

 



 أعالن

 بالمٌدان( الرشٌد)قد تم فتح صٌدلٌة داود كرٌكورٌان الجدٌده فً الشارع الجدٌد 

 .أوروبا ٌبٌعها بأثمان معتدلهوقد أتى بأدوٌه جدٌده من , قبل سوق الهرج

وسٌكون الدكتور نظام الدٌن فً الصٌدلٌه كل ٌوم من الساعه  الثالثه الى الساعه 

الرابعه زوالٌه بعد الظهر لمعالجة المرضى والذي ٌراجع هذه الصٌدلٌه ٌكون 

 .أنتهى.ممنونا من حسن المعامله ومناسبة االسعار

ػ عدد االطباء العراقٌٌن تسعه فقط بل 5922فً عام  بأنه وقد ذكرت المصادر

وعدد الصٌادله , فقط  8بٌنما بلػ عدد الصٌادله العراقٌٌن , 577وأالجانب كان 

 .49االجانب 

ٌّه المسؤ, ولذلك وبعد تأسٌس الحكومه الوطنٌه  لٌن تهٌأة عناصر عراقٌه كانت ن

لطب وذلك بتأسٌس كلٌات علمٌه والسٌما كلٌة ا, لتحل محل العاملٌن االجانب

 .والصٌدله والتمرٌض والقباله والموظفٌن الصحٌٌن

 

  

 رٌنٌجمعٌة الصٌادله والعقاق

 

المسؤوله عن )صادقت وزارة الداخلٌه   5925كانون االول  23وفً تارٌخ 

حٌث كانت , على تأسٌس جمعٌة الصٌادله والعقاقٌرٌن ( مدٌرٌة الصحه العامه

 .الؽاٌه منها رعاٌة مصالح الصٌادله

ألٌاس ,فت الهٌئه االدارٌه من عضوٌة كل من الصٌادله عبد الكرٌم عٌسىوقد تال

روبٌن كباي وأسحاق ,داود كرٌكورٌان , فرج صباغ , ألٌاهو حكٌم , أفندي

 .أسحٌق

 



أفتتحت الكلٌه الطبٌه العراقٌه وبدأت  5927تشرٌن الثانً  29وفً تارٌخ 

جت ألدفعه االولى تخر 5932وبعد مرور خمسة سنوات فً عام , الدراسه فٌها

 .من االطباء العراقٌٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بان عدد االطباء, 5932وقد وردت فً االحصائٌات الرسمٌه فً تلك السنه 

 52بٌنما عدد الصٌادله العراقٌٌن , 562طبٌبا واالجانب  85العراقٌٌن قد بلػ 

 .صٌادله فقط 5واالجانب 

ض وبذلك أزداد عدد الممرضات أفتتحت مدرسة التمرٌ 5933وفً العام التالً 

 .العراقٌات لمواكبة التطور الطبً الحاصل فً البالد

 

 

Bronze Iraqi Medical Medal 1927-1932 



 كلٌة الصٌدله الملكٌه العراقٌه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومع تطور العلمً وأزدٌاد الحاجه الى تأهٌل وأعداد صٌادله وكٌمٌاوٌن تتوفر 

كٌمٌاوٌه فً فٌهم الكفاءه العلمٌه والفنٌه للقٌام بمختلؾ فروع الصٌدله والتحالٌل ال

وباشرت فً ,فقد أفتتحت الحكومه العراقٌه كلٌة الصٌدله والكٌمٌاء , العراق

وأشترطت فً قبول المرشحٌن أن ٌكونوا , 5936تشرٌن االول  3تدرٌسها فً 

, طالبا  54حٌث كان عدد المتقدمٌن , .من خرٌجً الدراسه الثانوٌه الفرع العلمً

وقد أضٌفت , ى الملكً مقرا مؤقتا لهاوقد أتخذت من بناٌات ملحقه بالمستشف

القرٌبه من محطة قطار )بناٌة الجمعٌه الطبٌه العراقٌه , لبناٌات كلٌة الصٌدله

 وذلك الستخدامها للدروس النظرٌه( كركوك سابقا

 

ا فً الصٌدلٌات وتسعة أشهر تطبٌق , كما أن مدة الدراسه فٌها هً أربعة سنوات

ها تدرٌس مختلؾ العلوم الصٌدالنٌه بقسمٌها االهلٌه والحكومٌه حٌث ٌتم خالل

 .النظري والعملً

 

 



لقد  تولى عمادة كلٌة الصٌدله االولى الدكتور محمود عبد المعطً القٌعً وهو 

 .كما أن أساتذة االقسام من المصرٌٌن أٌضا, مصري الجنسٌه 

 :فٌتكون من  5936وأما رئٌس وأعضاء أول مجلس لكلٌة الصٌدله عام 

  

 رئٌس المجلس -العمٌد        ذ محمود القٌعًاالستا-5

 االستاذ حسٌن كامل -2

 االستاذ صالح الدٌن الكواكبً-3 

 االستاذ محمود أحمد حسونه  -4

 االستاذ محمد كلمل أبو رشا  -5

 االستاذ فؤاد أسطٌفان -6

 .  االستاذ عثمان محمد هالل  -7

 

 

( الحقا)لطبً الفنً أنتقلت الكلٌه الى بناٌتها الجدٌده فً المعهد ا 5942وفً عام 

 52الدفعه االولى من الصٌادله وكان عددهم  5942كما تخرجت فً هذه السنه , 

 ( .سً. أج. بً)صٌدلً بدرجة صٌدلً كٌمٌاوي 

 

 

بلػ عدد االطباء  5942ففً عام , وتدرٌجٌا أزدادت عدد الكوادر الطبٌه العراقٌه

 73ه العرقٌٌن بٌنما اصبح عدد الصٌادل,  38واالجانب  632العراقٌٌن 

 .فقط 4واالجانب 

 



أصبحت مدة الدراسه فً الكلٌه خمسة سنوات وخصصت السنه  5945وفً عام 

بعد أن كان التطبٌق , االخٌره للتطبٌق المهنً فً الصٌدلٌات الحكومٌه واالهلٌه

 .موزعا على فترات العطل الصٌفٌه التً تتخلل سنٌن الدراسه االربعه

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

الكلٌه فٌتألؾ من  أما مجلس,الثالثه رة الكلٌه من العمٌد ومعاونٌهأدا وتتألؾ

 :العمٌد ورؤساء االقسام التالٌه 

 قسم الصٌدله -5

 قسم العقاقٌر -2

 قسم الكٌمٌاء -3

 قسم الكٌمٌاء الصٌدالنٌه -4

المنتجات , علم الجراثٌم,الفارماكولوجً, الفٌزٌاء: الموضوعات العامه -5

 .العلمٌه

 .ب خاصالتربٌه الرٌاضٌه ولها مدر -6
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 مناهج الدراسه

 

 :لقد وزعت مواضٌع الدراسه  كما ٌلً 

مبادئ  -الرٌاضٌات -الفٌزٌاء -الكٌمٌاء العامه-علم االحٌاء  -ألسنه االولى

 .الصٌدله

 

 -الكٌمٌاء الفٌزٌائٌه -الكٌمٌاء التحلٌلٌه-الكٌمٌاء العضوٌه-الصٌدله  -السنه الثانٌه

 .صٌدالنٌهاللؽه الالتٌنٌه ال -الناتات الطبٌعٌه

 

 -الفٌزٌولوجً -الكٌمٌاء الصٌدالنٌه -الكٌمٌاء العضوٌه -الصٌدله  -السنه الثالثه

 .الطفٌلٌات -الجراثٌم -العقاقٌر

 

الكٌمٌاء  -السموم-(العضوٌه)الكٌمٌاء الصٌدالنٌه  -الصٌدله  -السنه الرابعه

 .الصحه العامه -العقاقٌر -الفارماكولوجً -الحٌوٌه

 

المستحضرات  -الصٌدله الصناعٌه -الصٌدله الشرعٌه  -السنه الخامسه

الحلقات  -التحالٌل العقاقٌرٌه –التجاره الصٌدالنٌه ومسك الدفاتر  -الصٌدالنٌه

 .المنتجات الطبٌه الحٌوٌه -الدراسٌه

 

 .وقد خصص مختبر لكل من مواد الصٌدله والعقاقٌر ومختبران للكٌمٌاء

 

 



 أقسام كلٌة الصٌدله

وقد شملت الدراسه تحضٌر وأعداد المستحضرات : ٌدله فرع الص –أوال 

وذلك للحصول على أقصى أثر عالجً للدواء مع الحد , الصٌدالنٌه وتطوٌرها

 .االدنى من االثار الجانبٌه

 أما مجاالت الدراسه فً القسم ؛

صٌاؼة جرعات مختلفه لالدوٌه على شكل أقراص وحقن ومحالٌل  -5

 .وؼٌرها

 .صال االدوٌه الى أهدافها العالجٌهطرائق أستهداؾ ونظم أٌ  -2

 .التكنولوجٌا الحٌوٌه  -3

 .االستفاده من البولٌمرات فً مختلؾ المجاالت الصٌدالنٌه -4

 .دراسه التوافر الحٌوي والتكافؤ الحٌوي  -5

الصٌدله ,الصٌدله الفٌزٌاوٌه , وقد ضّم القسم عدد من المختبرات والتً شملت 

فه الى الدراسات العلٌا ومنح الشهادات العلٌا بأالضا, الصٌدله الحٌاتٌه ,الصناعٌه 

 .الماجستٌر والدكتوراه فً الصٌدالنٌات, الدبلوم,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

King Faisal II Visiting Pharmacy College 1958 

 



 

وذلك لتدرٌس علم الكٌمٌاء المستخدمه فً : ٌه فرع الكٌمٌاء الصٌدالن –ثانٌا 

ودراسة العالقه بٌن , المجال الطبً والصٌدالنً وعالقة الكٌمٌاء مع االدوٌه

 .كلٌه لالدوٌه والتأثٌر الحٌوي لهاالصٌؽه الهٌ

 

التحالٌل الصٌدالنٌه , الكٌمٌاء الصٌدالنٌه : وٌضم القسم على المختبرات التالٌه 

 .الكٌمٌاء العضوٌه, الكٌمٌاء التحلٌلٌه ,

 

كذلك ٌشمل الدراسات العلٌا ومنحها الشهادات الدبلوم العالً والماجستٌر 

 .والدكتوراه فً الكٌمٌاء الصٌدالنٌه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Ala'a Abdul Hussain Abdul Rasoul,Dean College Of Pharmacy 2005 - 

 

 

- 



 

وذلك ألعداد الكوادر المتخصصه فً مجال : فرع العقاقٌر والنباتات الطبٌه  -ثالثا

وتقدٌم التعلٌم الذي ٌواكب مستجدات التخصص وملتزم , العقاقٌر والنباتات الطبٌه

 .بأخالقٌات المهنه المستمده من تراثنا العربً وأالسالمً

 

اله طبٌه وتصنٌفها والمكونات الفعّ وٌهتم الفرع بتدرٌس أنواع النباتات ال

والتأثٌرات الدوائٌه وربط المنتجات الطبٌه بالمركبات الكٌمٌاوٌه فضال عن 

كذلك تقٌٌم المكونات الفّعاله من . المصادر الطبٌعٌه االخرى لالدوٌه دراسة

 .النبات وزراعة االنسجه النباتٌه بأالضافه الى النباتات الطبٌه والسامه

 

بأالضافه , الزراعه النسٌجٌه, ختبرات العقاقٌر والنباتات الطبٌهوٌضم الفرع م

 .الى منحه الشهادات العلٌا فً علوم العقاقٌر والنباتات الطبٌه

ومن الجدٌر ذكره بأن دراسة الماجستٌر فً فرع العقاقٌر الطبٌه قد بدأت فً عام 

5973 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2nd RT.Prof.Waleed Rouf Sulaiman,Dean Pharmacy College 1977-1993 



 فرع الكٌمٌاء

تتاح فرع حٌث شملت أف, فً الكلٌه ه تطورت الدراس 5947/5948وفً عام 

أال أّن السنه التدرٌبٌه ٌقضٌها , وٌقبل فٌه الطلبه بنفس الشروط  ,مٌاء لدراسة الكٌ

 .الطالب متمرنا فً المختبرات والمعاهد العلمٌه المختلفه

حت كلٌة الصٌدله الطالب المتخرج من فرع الصٌدله درجة صٌدلً وقد من

طالب المتخرج من فرع الكٌمٌاء درجة بكالورٌوس علوم بٌنما ال, كٌمٌاوي

 .الكٌمٌاء

تحت رعاٌة جاللة الملك فٌصل  5954-5953ومن دلٌل حفلة التخرج دورة 

 .طالبا 56بٌنما عدد خرٌجً فرع الكٌمٌاء  54كان عدد خرٌجً الصٌدله , الثانً

 :وقد ضمت االسماء فً الفرعٌن 

 3591-3591أسماء الخرٌجٌن 

 الصٌدله فرع                                              ٌمٌاءالك فرع 

 كنعان محمد جمٌل                                   أكنس هاٌك -5

 عبد السالم ٌحٌى محمد                            عدوٌه االلوسً  -2

 نوري سالم                                          سلمى مجٌد قصٌر  -3

 ضل عبد الرضا                                  كاظم نوريفا  -4

 أدٌب خضر بابا حامً                             صبٌحه جواد سهٌل  -5

 أبراهٌم محمد الحماويعبود ناصر الخفاجً                                -6

 كنعان حسن                                        مهدي كاظم الجمٌلً  -7

 فرج رضا حبه                                    جورج ودٌع بحو  -8

 بهجت زٌا ٌوسؾ                                  عبد اللطٌؾ الماشطه  -9

  



 .5954-5953تكمله الخرٌجٌن فً فرع الصٌدله والكٌمٌاء عام 

 

 الصٌدله فرع                                       الكٌمٌاء فرع     

 صالح عبد الحمٌد                                 عبد المحسن محمدعلً-52 

 خالد أحمد ٌونس                                     شكٌبه شهاب أحمد-55

 عالء الدٌن جعفر الصندوق                         فؤاد أحمد شهاب-52

 سامً ٌوسؾ جزراوي  معن عز الدٌن شرٌؾ                             -53

 نوري رشٌد عبد الرزاق         سامً بطرس الدواؾ                   -54

 صالح نوري زٌور-55

 .موفق داود وهبً-56

 

 ألقسم القانونً

          

 :وأما القسم القانونً لخرٌجً كلٌة الصٌدله فً تلك الفتره فقد نّص  

 عامال على , ن علمنً هذه المهنهأقسم بأهلل العظٌم وبشرفً أن أكون شاكرا لم

 رفعتها وأن الأستعملها أالّ فً التعاون مع االطباء مجتنبا كل ما ما ٌشٌن 

 كً وبالدي مقدما المصالح العامه لٌبسمعة الصٌادله مساعدا للفقراء مخلصا لم

 .على مصالحً الشخصٌه ومحافظا على القوانٌن وأالنظمه المرعٌه

 

 5958-5957فً تدرٌس فرع الكٌمٌاء حتى  وقد أستمرت كلٌة الصٌدله

 .عندما ألحق الفرع بجامعة بؽداد



 

بعد أن كانت , ألحقت كلٌة الصٌدله بجامعة بؽداد 5958/5959وفً عام 

, والتً هً اساسا تابعه الى وزارة الداخلٌه) تابعه الى مدٌرٌة الصحه العامه 

وبعدها الى وزارة الصحه ابتداءا  ,5939وزارة الشؤون االجتماعٌه من ثم 

 ( .5952من عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

وفً تلك المرحله تأثر االستاذ نوري مٌري عمٌد كلٌة الصٌدله بالمسٌره 

ألعلمٌه الحدٌثه وذلك بأسقاط العدٌد من فقرات الدستور القدٌم وأضافة الكثٌر 

 .من المستحضرات والمبادالت 

 

 

Prof.Abdulla Qassab Bashi,Dean Pharmacy College 1966-1969 

 



 والتدرٌس فً كلٌة الصٌدله أالستاذ فرحان باقر

 

ٌذكر االستاذ فرحان باقر أستاذ الطب الباطنً فً الكلٌه الطبٌه فً الكتاب  وهنا

 :الماسً لكلٌة الصٌدله ما نصه 

المساعده بتدرٌس فن  (عمٌد الكلٌه نوري مٌري) دفع هذا العمل بالطلب منً

-5959نة وفً س. فً كلٌة الصٌدله للصؾ الرابع( فارماكولوجً)التداوي 

حتى رضخت للطلب مكرها وقد ألّح وأعاد الطلب مرات عدٌده  , 5962

, بسبب كثرة أنشؽالً بالتدرٌس السرٌري والنظري ألكثر من صؾ واحد

 .ٌضاؾ ألٌها عضوٌة لجان كثٌره

مما حدا بالعمٌد , وقد سارت االمور بشكل مقبول من قبل طالب كلٌة الصٌدله

, لعامه للصفٌن الثالث والرابع لنفس السنهاضافة طلب لتدرٌس مادة الصحه ا

وقد لبٌت الطلب بتردد ولمده تقرب نصؾ السنه حٌث اعتذرت عن االستمرار 

فً تدرٌس موضوع الصحه العامه الكماله من قبل الزمٌل جمال أحمد حمدي 

وفً نفس الوقت واصلت التدرٌس فً فن التداوي حتى نهاٌة النصؾ االول , 

 .نصؾ السنويمن السنه وأمتحان ال

وكان الحصٌد من فترة التدرٌس هذه اقترانً بأحد طالباتً وعالقه واسعه مع 

 .أنتهى. الطالب والتدرٌسٌن

 

 

 

 

 

 

   
 

Prof.Farhan Bakir with medical Students 1971 



أضٌفت مواضٌع جدٌده تدرس فً الصؾ  5959/5962وفً نفس العام 

الخامس وأصبح التطبٌق للطالب الناجحٌن فً الصفوؾ الثانٌه والثالثه 

 .العطل الصٌفٌه ومدته ستة أشهر والرابعه ٌجري خالل

هً , كما أصبحت الشهاده التً تمنحها جامعة بؽداد لخرٌجً كلٌة الصٌدله

 ( .فارماكولوجً.أس سً.بً)شهادة البكالورٌوس فً علوم الصٌدله 

 

 مكتبة كلٌة الصٌدله 

حٌث قامت بجمع الكتب العلمٌه , تأسست مكتبة كلٌة الصٌدله 5962وفً عام 

كتابا  852بحٌث أصبحت تضم أكثر من , لكلٌه وأساتذتهاخدمة لطالب ا

 . مجله ودورٌه علمٌه فً ذلك الوقت 322و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studying at the Library of Pharmacy College 



تحولت الدراسه فً الكلٌه الى خمس سنوات نظرٌه  5962/5963وفً عام  

مع تطبٌق عملً فً الصٌدلٌات الحكومٌه واالهلٌه لمدة سبعة أشهر موزعه 

 .5963على العطل الصٌفٌه 

 

 كلٌة الصٌدله فً الموصل

قررت جامعة بؽداد فتح كلٌة الصٌدله فً مدٌنة  5965-5964وفً سنة 

وعملت رئاسة الجامعه على تركٌز الدراسه فٌها وتعٌٌن عدد كاؾ , الموصل

 ,( 5959تأسست عام ) وهً وثٌقة الصله بكلٌة الطب هناك , من االستاذه

 .ه برامج كلٌة الصٌدله فً بؽدادوبرامجها تشب

وٌتالؾ مجلسها من , والكلٌه تعتبر جزء من جامعة بؽداد ولها عمٌد بالوكاله

كما أّن مدة الدراسه فٌها خمسة  ,ٌد وبعض االساتذه ورؤساء االقساموكٌل العم

 .سنوات وتمنح خرٌجٌها شهادة البكالورٌوس فً الصٌدله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduation Day,Pharmacy College 1977 



جمعٌة الصٌادله وكم ذكرنا بأن وزارة الداخلٌه قد صادقت على تأسٌس  

تأسست  5952وفً عام , 5925كانون االول  23العقاقٌرٌن فً تارٌخ و

نقابة ذوي المهن الطبٌه وذلك لرعاٌة مصالح االطباء والصٌادله وأطباء 

 .االسنان والبٌطره

وافقت الهٌئه العامه لنقابة , عدد الصٌادله السنوات وأزدٌاد هذهوبعد مرور 

ولضرورة وضع , ادله بتأسٌس نقابه خاصه بهمالمهن الطبٌه على طلب الصٌ

, باطالعضوٌه فً النقابه وأالنضقواعد خاصه بممارسة مهنة الصٌدله و

 .5966لسنة  552ُشرّع قانون نقابة الصٌادله رقم , وتحدٌد موارد النقابه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومن أهداؾ النقابه العمل على رفع مستوى االعضاء العلمً والمهنً 

أنتخاب مجلس النقابه  35/3/5967وقد جرى فً . الصحًوأالجتماعً و

وعبد الجبار عبد هللا صبري نائب , رؤوؾ السبتً نقٌبا أنتخاب فأسفر عن

وقاسم الخالدي وٌوسؾ المناصٌر  ,ول وعبد الحمٌد الدوري نائب ثانًأ

 .وفخري سري وأرثر أندرٌا وأحمد العبٌدي أعضاء

 

Sport Day ,Pharmacy College ,Circa 1965 



حٌث , ها بعض الدراساتوقد أستمرت مسٌرة التطور فً الكلٌه وألحقت ب

فرع االدوٌه والسموم وذلك لتدرٌس تأثٌر الدواء على  5975تأسس فً عام 

كذلك تدرٌس السموم . أعضاء الجسم وأنسجته ومعرفة عوارضه الجانبٌه

ٌضم الفرع مختبر و. الدوائٌه والتقٌٌم الحٌوي لها وطرق تحدٌد الجرعات

ناهٌك عن الدراسات العلٌا , ًاالدوٌه والسموم أضافة الى مختبر الفسٌولوج

 .فً االدوٌه والسموم لمنح شهادات الدبلوم والماجستٌر والدكتوراه

 .طالبا 58وقد بلػ عدد خرٌجً الدراسات العلٌا 

 

 .أنتقلت الكلٌه الى مكانها الجدٌد  5972/5973وفً عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعقاقٌر ا فرع فً 5973وفً تلك المرحله بدأت دراسة الماجستٌر فً سنة 

فقد بدأت دراسة الدكتوراه فً الكٌمٌاء  5978وأما فً عام , الطبٌه

الصٌدالنٌه والتً توسعت لتشمل الفروع االخرى فً الكلٌه وذلك فً سنة 

5984. 

 

The Building of Pharmacy College 1970-1972 



 

وفً السنوات التالٌه فً السبعٌنات تواصلت جهود الكلٌه بتأهٌل وتخرٌج 

وزارة الصحه لمجاالت حٌث أزداد الطلب من الكلٌه و,  المزٌد من الصٌادله

سس ولذلك تأ, ثولوجٌه فً جسم االنسانالكٌمٌاء الحٌاتٌه والفٌزٌولوجٌه والبا

وتحت أسم فرع التحالٌل  5984فرع العلوم المختبرٌه والسرٌرٌه عام 

 .المرضٌه

الباثولوجً , الكٌمٌاء الحٌاتٌه, وٌهتم الفرع بتدرٌس الكٌمٌاء السرٌرٌه

, حاسبات,أحصاء حٌوي)علوم المسانده وال, واالنسجه والباٌولوجً

 ( .فٌزٌاء طبٌه, رٌاضٌات

الكٌمٌاء الحٌاتٌه ,الباثوفٌزٌولوجً:وٌضم القسم على المختبرات التالٌه 

, االحٌاء المجهرٌه, الباٌولوجً واالنسجه, الكٌمٌاء الحٌاتٌه, السرٌرٌه

 .الحاسبات والفٌزٌاء

دد الخرٌجٌن للشهادات العلٌا حٌث بلػ ع, كما وٌوفر الفرع الدراسات العلٌا

 .لحد االن 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Few Graduates Year 1977-1978 College Of Pharmacy 

 



 

توالت االعوام فً الثمانٌنات وأصبحت كلٌة الصٌدله أحدى الصروح العلمٌه فً 

حٌث أبرمت أتفاقٌات مع جامعات , البالد والتً ٌشار ألٌها بالفخر واالعتزاز 

, وأمة الكلٌه عالمٌه فً السوٌد وأنكلترا وأمرٌكا لتبادل الطالب واالساتذه وت

وعقد , للطالب وأالساتذه أضافة الى المشاركه فً المؤتمرات العلمٌه السنوٌه

حٌث تمخّض , نقابة الصٌادله مع ندوات تنشٌطٌه للصٌادله الممارسٌن بتعاون

 .عنها وبمعاونة وزارة الصحه تاسٌس مركز لبحوث االعشاب الطبٌه

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2nd Year Pharmacy College Students 2004 

 

 

 

4 



التطورات العلمٌه والطبٌه بحٌث أضافت الى  ,الكلٌه وفً نفس الوقت واكبت

هو فرع الصٌدله السرٌرٌه وذلك لتأهٌل , 5992أقسامها فرعا جدٌدا فً عام 

المالكات الصٌدالنٌه من تطبٌق مبادئ وأساسٌات العلوم الصٌدالنٌه على 

سبه اوأٌجاد الحلول المن, سلبٌه واالٌجابٌهمستوى عالج المرضى وتأثٌراته ال

 .للمجتمع العراقً لى االرتقاء بالمستوى الصحً العامال اوصو, لذلك

وورشة عمل ,المناطره الدوائٌه, وٌضم القسم مختبر الصٌدله السرٌرٌه 

من شهادات  68بأالضافه الى الدراسات العلٌا حٌث بلػ عدد الممنوحٌن 

 .الدبلوم والماجستٌر والدكتوراه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للصٌدله فً جامعة المستنصرٌه ملحقه بكلٌة  أفتتحت كلٌه جدٌده 5997وفً عام 

كلٌة )وهً أالن تعرؾ , كما أفتتحت كلٌه أهلٌه تابعه لنقابة الصٌدله.صٌدلة بؽداد

 .وعمٌدها الدكتور فؤاد جواد ومقرها فً مجمع مدٌنة الطب( بؽداد للصٌدله

 

Pharmacy Students Training at Baghdad Teaching Hospital 



, 5984- 5936وفً أحصائٌه لعدد المتخرجٌن من تأسٌس الكلٌه فً عام 

 .أناث  5634ذكور  5489, 3523 لمجموعا حٌث بلػ

منهم , 5255فقد بلػ العدد الكلً ,  2252-5985وفً المرحله التالٌه 

 .أناث 2825ذكور  2234

 :وأما عدد الكلٌات الصٌدله فً العراق فقد بلػ سبعة كلٌات للصٌدله وهً 

 كلٌة الصٌدله جامعة بؽداد -5

 كلٌة الصٌدله جامعة المستنصرٌه -2

 امعة الكوفهج كلٌة الصٌدله -3

 كلٌة الصٌدله  جامعة البصره -4

 كلٌة الصٌدله جامعة الموصل -5

 كلٌة الصٌدله  جامعة تكرٌت -6

 .كلٌة بؽداد للصٌدله االهلٌه -7

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Center.Prof.Ala'a Abdul Rasoul Dean Of Pharmacy College with Teaching Staff 



 ألعمداء

 5945-5936االستاذ محمود عبد المعطً القٌعً                       -5

 5944 -5942                            االستاذ محمود حسونه         -2

 5945-5944االستاذ وارتكٌس سٌمون سٌمولٌان                        -3

 5945وكالة                             –االستاذ فؤاد أسطٌفان  -4

 5952 -5946االستاذ ٌحٌى عونً الصافً                                -5

 5959 -5954االستاذ عبد الفتاح المالح                                    -6

 5965-5959االستاذ نوري ٌوسؾ مٌري                                 -7

 5966 -5962االستاذ أحسان عاصم الراوي                               -8

 5969 -5966االستاذ عبد هللا قصاب باشً                                -9

 5977 -5968          االستاذ هاتؾ حمودي الجلٌل                    -52

 5993 -5977االستاذ ولٌد رؤوؾ احمد سلٌمان                         -55

 2225 -5994االستاذ عبد هللا ثامر محمود العانً                        -52

 2223 -2225االستاذ نوفل عبد المنعم المشهدانً                        -53

 2225 -2223ٌن الهٌتً                        االستاذ مصطفى محمد أم-54

 ولحد االن -2225              االستاذ عالء عبد الحسٌن عبد الرسول   -55

 

 

  

 



 ثناء وتقدٌر

 

 المباركه لكلٌة الصٌدله و وبناء هذا الصرح العلمً  سٌرهوبعد هذه الم

 دله والتً قامت بتخرٌج االالف من الكوادر فً علوم الصٌ, الشامخ 

 وتأهلٌهم لخدمة المجتمع العراقً ضمن المؤسسات الصحٌه , والكٌمٌاء

 ,ناهٌك عن دورهم فً نشر الثقافه والوعً الصحً ,ومصانع االدوٌه 

 أالّ أن أتقدم بالثناء والتقدٌر الى أالساتذه عمداء كلٌة الصٌدله والسٌما 

 الهٌئات االستاذ الدكتور عالء عبد الحسٌن عبد الرسول وجمٌع أعضاء 

 راجٌا من هللا تعالى أن ٌمّن , ولحد االن 3511التدرٌسٌه منذ تاسٌسها عام 

 وأن تستمر جهود الكلٌه , علٌهم بوافر الصحه وأن ٌرحم الماضٌن منهم

 ماتها ولتكون المثل االعلى فً أنجازاتها ومتمثال فً عطائها وخد الطٌبه

    :                                بقوله تعالى

   فهو ٌشفٌن وأن مرضت                    

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

Final Year Pharmacy CollegeStudents Relaxing Circa 1965 



 ألمصادر

 

 كلٌة الصٌدله–لجنة التألٌف                             1133الكتاب الماسً  

 كلٌة الصٌدله–لجنة التألٌف                             3511الكتاب السنوي 

 تارٌخ الطب العراقً                               االستاذ عبد الحمٌد العلوجً

 الطب االشوري                                     االستاذ عبد اللطٌف البدري

 موسٌس دٌر هاكوبٌان. حالة العراق الصحٌه فً نصف قرن           د

 غداد فً العشرٌنات                               السٌد عباس بغداديب

 االستاذ فخري الزبٌدي                         3511-3511بغداد من 

 تارٌخ الطب فً العراق                           االستاذ هاشم الوتري

 رلمحات من الطب المعاصر فً العراق           االستاذ فرحان باق

 

أتقدم بجزٌل شكري وأمتنانً الى االستاذ الدكتور عالء عبد الحسٌن عبد 

الرسول عمٌد كلٌة الصٌدله وكافة الساده المسؤولٌن ألهدائه الكتاب الماسً 

كما أتقدم , فً هذه المقاله  لكلٌة الصٌدله وتقدٌمه كل المعلومات والصور

نة الطب والدكتور ولٌد للدكتور هانً البدر مدٌر مستشفى مدٌالشكر الجزٌل ب

مصطفى وجمٌع الساده االطباء وأالستاذ عمٌد كلٌة طب االسنان لالستقبال 

 .1133والرعاٌه أثناء المؤتمر الطبً السنوي لمؤسسة مدٌنة الطب 

كما أتقدم بالشكر للطالب الصٌدلً حسٌن عبد الحمٌد الخفاجً على تقدٌمٌه 

                      . الكثٌر من المعلومات والصور


