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جهودهم  كان لهم الفضل في تاسيس اللبنات  االولى لمنظومة الطب النفسي الحديث باذلين اقصى 

الرعيل االول ) رحمهم اهللا جميعا(مثل االطباء التالية اسماءهم  .في ظل امكانيات محدودة وبدائية 

  :من االختصاصين في الطب النفسي وحسب التقادم الزمني 

  

  الدكتــــور جـــاك عبــــودي شابـــي -1

درس االعدادية في كلية الملكة ,من عائلة يهودية عراقية في البصرة  1908ولد عام -

فكتوريا في القاهرة وعمل مساحا في بغداد قبل دخوله كلية الطب المتاسسة حديثا عام 

واوفدته الحكومه العراقية الى بريطانيا  1932حيث تخرج في دورتها االولى عام  1927

ل شهادة الدبلوم في االمراض العقلية من معهد مودسلي حيث بعد تخرجه بستة اشهر لني

وافتتح اول عيادة  1934عاد الى العراق كاول اختصاصي في االمراض العقلية عام 

جرى تعيينه في مستشفى دار . متخصصة بالطب النفسي في نفس العام في راس القرية

عقليين وادخل عليها كدار ايواء للمرضى ال 1921الشفاء الحكومية التي تاسست عام 

اصالحات عديدة محسنا من خدماتها البدائية وهو اول من ادخل العالج بالصدمات 

نسب –في نفس المستشفى 1944الكهربائية حيث استورد الجهاز االول في العراق عام 

عمل كمدير لمستشفى دار 1939لكلية الطب الوليدة كمدرس لطب االمراض العقلية عام 

وظل متمسكا بجنسيته  948رفض الهجرة الى اسرائيل بعد حرب – 1942الشفاء عام 

ا لمسماة بدار 1942العراقية يعتبر اول من اسس مستشفى خاص بالطب النفسي عام 

الرشيد والكائنة قرب الطريق المؤدي الى معسكر الرشيد وكان يطلق عليها الناس 

على طلبه السباب صحية  احيل على التقاعدمن كلية طب بغداد  بناء -بمستشفى جاك عبود

اشار التقرير السري الصادر من عمادة كلية –متفرغا لعمله الخاص  1954- 4-3في 

زودته الحكومة العراقية بجواز سفردبلوماسي –الطب بحسن سلوكه وانظباطه الوظيفي 

بموافقة رسمية الى لندن حيث عمل  1972تقديرا لمكانته العلمية وغادر القطر نهائيا عام 

  1981حتى وفاته عام )بركستون(في مستشفى سجن  طبيبا
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  الدكتــور معمـــر خالـــد الشابنــــدر-2

دار (يعد من ثاني الرواد في الطب النفسي حيث عمل في مستشفى االمراض العقلية 

وقام بتدريس مادة االمراض العقلية والعصبية في الكلية الطبية الملكية  1945عام ) الشفاء

صورة  (  1954-1951مستشفى االمراض العقلية عام  اوكلت اليه ادارة—1949عام

1(  
  

  الدكتــــور ارتيـــن كارنيـــك قنطارجيـــان-3

  

في بغداد تخرج  920عراقي الجنسية ارمني االصل  ولد عام 

في  الكلية )معيد ثاني(وتعين طبيبا بصفة 1943من كلية الطب عام 

تخصص  وابدى نشاطا تدريسيا في 1944الطبية الملكية في 
االمراض العصبية والعقلية نال فرصة االبتعاث الحكومي  الى 

جامعة مشيغان في الواليات المتحدة االمريكية  للتخصص في 

كاختصاصي حيث  1955وعاد الى العراق عام 1952االمراض العصبية والعقلية عام 

ارك في عدة ش, اعيد تعيينه في الكلية الطبية بترشيح من العميد الدكتور هاشم الوتري 

احيل ,نشاطات علمية ومؤتمرات خارج العراق ولجان مهنية لتطوير مستشفى الشماعية 
 . 1971على التقاعد بطلب منه متفرغا للعمل في عيادته الخاصة في شارع السعدون عام 

  )2صورة ( 

  

  الدكتـــــور صفــــاء الديـــن حامــــد-4

القضاء توفى اثر حادثة اغتيال وهو ما يزال في سامراء وكان والده متصرف  1917ولد عام
وتعين في مستشفى االمراض العقلية  1941تخرج من الكلية الطبية الملكية في بغداد عام ,طفال  

شلل االطراف السفلى واالخرى بعنوان –وبعد تقديمه اطروحتين في االمراض العصبية موضوعها 

حسب كتاب وزارة الشؤون االجتماعية  MDالواداء االمتحان الخاص نال شهادة )الشيزوفرنيا(

وبعدها نال بعثة حكومية الى لندن 1946المؤرخ  7867المرقم ) التي تقوم باعمال وزارة الصحة(

وباشر وظيفته في المستشفى  1951للتخصص في االمراض العقلية والعصبية وعاد الى القطر عام 
منسبا للعمل بتدريس مادة االمراض العقلية في شعبة االمراض العقلية والعصبية  –الملكي التعليمي 

تولى مسؤولية الردهة الثالثة من المستشفى الملكي  1953كلية الطبية الملكية في بغداد وفي عام 

التعليمي التي خصصت  الدخال حاالت االمراض العصبية واعتبرت اول ردهة للمرضى الراقدين 

كلية الطب بدال عن مستشفى دار الشفاء شاركه  ضمن مستشفى عام وعدت ايضا مكانا لتدريب طلبة
ثم تاسست العيادة الخارجية لالمراض ,في هذه المهمة الدكتور جاك عبودي والدكتور علي كمال

بريادة  1936طيلة ايام االسبوع بعد ان كانت يومين في االسبوع منذ  1955العقلية والعصبية عام 

خاصة في شرع الرشيد ثم انتقل الى الوزيرية عام افتتح عيادته ال,د جاك عبود وهاشم الوتري 

اسرة لرقود  6حيث افتتح عيادته بجوار سكنه في تلك المنطقة وكانت العيادة تحتوي على  1962
  )4و  3صورة (.المرضى واستعمال العالج بالصدمات الكهربائية 
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  الدكتــــور علـــي كمـــال اسماعيـــــل-5

  

درس في مدارس فلسطين ,في مدينة عنبتا الفلسطينية  1917ولد عام 

وفي عام  1940وتخرج من كلية الطب في الجامعة االمريكية في بيروت عام 

حصل على شهادة الدكتوراه في الطب من الجامعة االمريكية  1944
وعمل في ) الدبلوم(واختصاص االمراض العصبية والنفسية من جامعة لندن

المراض العقلية في لبنان ثم عمل في مستشفيات اتكلترا حتى قدومه مستشفى ا

حيث تعين في دائرة صحة لواء الموصل كاختصاصي في الطب النفسي ثم ما  1951للعراق عام 

) الشفاء(لبث ان انتقل الى بغداد نهاية العام للعمل كاختصاصي في مستشفى االمراض العقلية 

الملكية  وتولى مهام عديدة منها تدريسية وسريرية ومهنية كمسؤولية  ومدرسا للمادة في الكلية الطبية
عدة لجان وتدريس علم النفس في كلية التربية ومعهد العالج الطبيعي وكلية االداب والتمريض 

   1969-1962ومعهد القضاء العالي والطب العدلي  عام 

النفسي صدرت من  كتب موسوعية في الطب 6بتاليفالدكتــــور علـــي كمـــال قام 

  :دور نشر عراقية و اعادت دار الشؤون الثقافية طباعتها لعدة مرات ومنه 
  النفس وانفعاالتها - 1

  النفس والجنس - 2

  الصرع  - 3

  )الشيزوفرنيا(فصام العقل - 4

  ابواب العقل الموصدة - 5
  العالج النفسي- 6

لعلمية الرصينة و قيامه بعقد عدا عن نشره للكثير من المقاالت العلمية والبحوث في المجالت ا

عشرات الندوات العلمية والثقافية في وسائل االعالم المختلفة وكان له برنامج تلفزيوني ثتبت في 

تلفزيون بغداد للتوعيه حول االمراض النفسية في عقد الستينات وتم اختياره كعضو في مجلس 
وفي  1979الى عام 1963منذ عام خبراء منظمة الصحة العالمية للصحة العقلية وممثال للعراق 

اشتهر بثقافته وسمو اخالقه , حصل على زمالة كلية الطباء النفسانيين الملكية البريطانية  1973عام 

المهنيه وحازعلى احترام ومودة مرضاه الذين كانوا يقصدونه من مختلف ارجاء القطر في عيادته 

ادارة مركزرعاية الصحة النفسية الكائن في يعود له الفضل في تاسيس و.الكائنة في شارع الرشيد 
شارع ابو نواس والذي ساهم في خدمة مئات من المراجعين الخارجيين  بعده حتى اغالقه عام 

لعب دورا بارزا في تشجيع االطباء المتدربين على االنضمام لحقل الطبابة النفسية حاثا , 1999

النفسي الى بريطانيا للحصول على شهادة السلطات العليا على تخصيص البعثات الحكومية للطب 

عضوية كلية الطباء الملكية البريطانية وقد نال عدد من االطباء فرصتهم في هذه البعثات ابان عقد 

  .السبعينات بفضل سعيه الدؤوب 
الفضل في انشاء اول وحدة نفسية تعليمية نموذجيه  دكتــــور علـــي كمـــاللليعود 

سرير للرقود وعيادة خارجية ووحدة نموذجية  40عصرية واشتملت على  ابتنت على اسس معمارية

للعالج بالصدمات الكهربائية وتخطيط الدماغ  وغرف متخصصة ومجهزة بالمستلزمات الحديثة 

في مستشفى اليرموك التعليمي بدعم مالي مباشر من رئاسة الجمهورية  1978حيث تم افتتاحها عام 
أحيل على التقاعد عام . سان المعروفان رفعت الجادرجي وهشام منيرانذاك وتصميم وتنفيذ المهند

الجامعة المستنصرية حتى غادر القطر الى االردن –وبقى استاذا متمرسا لطلبة كلية الطب  1984
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  )5صورة (  .1997حتى توفاه اهللا عام  1986ليعمل كاستاذ في الجامعة االردنية في عمان عام 

  
 

  القاضــــي الدكتــــور يوســــف-6

لقب بالقاضي لكون اجداده من  1921ولد في قضاء عنه من محافظة االنبار عام 

عمل في مستوصف في الديوانية بعد 1944القضاة وتخرج من كلية الطب في بغداد عام 

سافر الى انكلترا لنيل شهادة االختصاص في االمراض العقلية  1947تخرجه  وفي عام 

بعدها –عودته تعين كاختصاصي في مستشفى الكرخ الجمهوري وبعد ) الدبلوم (والعصبية
ثم تولى رئاسة اللجنة النفسية  1959باشر عمله كاستاذ محاضر في كلية طب بغداد عام 

وتولى مسؤولية اللجان الخاصى بمكافحة االدمان على المسكرات  1960والعصبية عام 

 1960ن جامعة بغداد عام حصل على لقب استاذ مساعد في الطب النفسي م–والمخدرات 

له ,1971لم يمهله القدر طويال فتوفى بالسكتة القلبية عام –عرف بخلقه العالي وبساطته 

عدة مقاالت ادبية وعلمية نشرت في مجلة المهن الطبية ومجلة رسالة الطب  وكانت 
الف كتاب من ,عيادته الخاصة في حافظ القاضي ملجا للمرضى من كل انحاء العراق 

(  ).علم الحياة الجنسية واسرارها عبر التاريخ وعالقتها بالمعتقدات(اجزاء بعنوان خمسة 

  )6صورة 

  

  الدكتـــور محمـــد حسيـــن تـــاج الديـــن -7

في محلة صبابيغ االل في بغداد تخرج من كلية الطب فيبغداد عام  1922ولد في 

ب في مستشفى القصر العيني وبع اكمال دورة االحتياط سافر الى القاهرة للتدري 1946

سافر الى لندن وتدرب  1949وبعد حصوله على دبلوم االمراض العقلية والعصبية عام 

حصل على عضوية الكلية  1973اهتم باالمراض العصبية وفي عام ,في مستشفياتها 

عمل في عدة محافظات عراقية واكتسب خبرة  M.R.C.Psychالملكية الطباء النفس 
 1954عمل في مستشفى الشماعية بعد تاسيسه في ,واسعة من تريبه اخل وخارج العراق 

ثم انتقل الى المستشفى التعليمي الملكي وبعدها عمل مديرا للصحة النفسية في مديرية 

ليستمر في 1971ام الوقاية الصحية ثم مديرا لمستشفى الشماعية حتى احيل على التقاعد ع

عمله في عيادته الخاصة وقد شارك فيلجان عدة وتراس لجنة مكافحة المخدرات واللجنة 
العدلية النفسية ونائبا لرئيس جمعية اطباء االمراض العصبية والنفسية و كانت ادراته 

لمستشفى الشماعية ناجحة في تحسين مستوى الخدمات الطبية والتمريضية وقد بذل جهودا 

اع المسؤولين بالغاء مستشفى دار الشفاء الذي كان يعاني من تردي الوضع الصحي القن

واالنساني  بعد افتتاح مستشفى الشماعية الحديث كما ساهم كاستشاري في وزارة الصحة 
على تشجيع االطباء الجددللتخصص في الطب النفسي واالنضمام لاليفادات الحكومية 

تدريب كوادر تمريضية في لبنان والول مرة على  المخصصة لهذا الفرع كما اشرف على

م في تاسيس وحدة التاهيل والمشغل  وافتتح اول ردهة في العراق هالتمريض النفسي وسا

  .لمكافحة االدمان على المخدرات في مستشفى الشماعية
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1960���9 ��م  

 

  بــدي النائـــم حمــارق ابراهيــور طـــالدكت-8

من كلية طب بغداد  1950وتخرج عام  1925ولد في محلة الفضل في بغداد عام 

عمل كمقيم لالمراض العصبية باشراف الدكتور هاشم الوتري بعد اداءه خدمة االحتياط نال 
والنفسية من المانيا بعد ان اكمل تدريبه في انكلترا شهادة التخصص في االمراض العصبية 

ومن ثم نال شهادة الماجستير من النمسا عاد بعدها لينضم الى تدريسي كلية الطب في بغداد 

تبؤا منصب ,ويعمل في المستشفى التعليمي كاختصاصي لالمراض النفسية والعصبية 

اد كاستاذ وانتخب كنقيب عاد بعدها الى بغد 1967- 1965عمادة كلية طب الموصل من 

وعمل كاستاذ زائر  1976وجرى تعيينه كعميد لكلية طب بغداد عام  1968اطباء عام 
وانتخب  1971اسس جمعية اطباء االمراض النفسية والعصبية عام .لجامعة اوسلو 

وافته ,كما ساهم في االعداد لمناهج كليات الطب الوليدة في الخليج 1978كرئيس لها عام 

له ,بعد انتخابه رئيسا لجمعية علمية دولية في جنيف 1982في زيارته اللمانيا عام المنيه 

  .مقاالت علمية عديدة وكتابان في طب االعصاب 
 

  اغـــري الدبــــور فخــــالدكت-9

واكمل فيها دراسته  1929ولد فخري محمد صالح الدباغ في مدينة الموصل عام 

ثم اكمل اختصاصه في جامعة لندن  1953منها عام ليلتحق بكلية الطب في بغداد ويتخرج 

عمل كطبيب ,  1972ثم نال عضوية الكلية الملكية لالطباء النفسانيين عام  1962عام 
اختصاصي في االمراض النفسية والعصبية في المستشفى الجمهوري في الموصل 

لتعليم وتراس قسم الطب النفسي في الكلية  الدائرة الطبية في وزارة ا,1962-1984

ثم استاذا محاضرا في كلية طب الموصل منذ عام  1979العالي والبحث العلمي عام 

ورئاسة جامعة الموصل  1979- 1974تولى عمادة كلية طب الموصل عام ,  1972

وعلى الرغم من مسؤولياته , 1980كما تولى ادارة مركز تعريب التعليم الطبي , وكالة 
كان من المبدعين في الكتابة االدبيةوكان له برنامج تثقيفي في العلمية واالدارية العديدة فانه 

لتوعية الجمهور بالطب النفسي عالوة على  1968المحطة المحلية لتلفزيون الموصل عام 

  .عشرات المقاالت العلمية واالدبية المنشورة في العديد من الدوريات

االمراض  في تاسيس جمعية اطباءالدكتــــور فخــــري الدبـــاغساهم 
اختير ليكون عضوا في المجمع العلمي ,)الرازي(النفسية والعصبية وتحرير مجلتها 
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جنوح ,الحرب النفسية , الموت اختيارا ,االطباء والناس- :العراقي وله مؤلفات عديدة اهمها 

ووغيرها من ) الموت اختيارّأ(وكتاب ) اصول الطب النفسي(االحداث وغيرها ويعد كتابه 

عمل على تطوير شعبة الطب النفسي ,ئدة والمعتمدة كمرجع في المكتبة العربية الكتب الرا

في مستشفى الموصل الى درجة تقارب مثيالتها في الدول المتقدمة كما يعود اليه الفضل 
دخل ,في اجراء مسح شامل لمعدالت الذكاءوصياغة اختبار ذكاء خاص بالمجتمع العراقي 

توفاه اهللا اثر حادث سيارة ,1982العربي الصادر عام  اسمه في قاموس السير في العالم

  .1984عام 
  

  ان ـــــدي الطعــــور مهــــالدكت-10

وعين  1957انهى دراسة الطب من جامعة استانبول عام  1929من مواليد بغداد 

طبيبا مقيما وممارسا في مستشفى الشماعية  ونال بعدها اجازة دراسية الى بريطانيا 

حيث حصل على شهادة  1961االمراض النفسية والعصبية عام  للتخصص في طب

كا ختصاصي ثم تولى ادارة مستشفى  1971عاد الى الوطن عام ) الدبلوم(االختصاص
شارك في عدة لجان مهنية وعدلية , الشماعية  وساهم في تطويرها ورفع مستوى خدماتها 

سسين لجمعية اطباء بحوث منشورة في الطب النفسي وكان من االعضاء المؤ 3وله 

من عيادته وتوفى عام  2006تعرض لحادث اختطاف عام . االمراض العصبية والنفسية 

2010 .  
  

  ادرـــــــالمص
1- 1<=>���ء ا��)���E 0 ,��1 آ!�ل ,��ك ���د : اAر@�? اG,  Hار

2009��9 اAر@�? -آ��� �� ��اد–��IJر���ن . 

2-. 17�7��دار . ا�6Oا�1 ا�H #(�Nر)M ا�Lم ا��I. د اد)� ا

 ��P�/$� .1996ا�<Rون ا

�غ -3���غ ا�<=>�� .9�U ا�� .6�2009ا�Lت @=>�� . �Wة دP=6ي ا

4- ��LI���اد-����7 آ��� ا��I. ��1951د .��Z آ��� ا��I ا  
  

***         *****  

  

 "شبكة العلوم النفسية العربية "  اصــدارات 
 

 اصداراتمحمية بكلمةعبورللمشتركين 
 
-�
  ا��� ا����
� �����م ا����

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 
  

��ب ا����� ا�����-� ا�
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

  
-�
  ا �"! ا ��� �����م ا����
   

16O� ا�GAارا ا
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.Ar.htm 

 

 ا�GAارا ا��72A\ي 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.htm 

 

1�26�� ا�GAارا ا
.Fr.htmDict-http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy  

  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.Ar.htm
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.htm
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.Fr.htm
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