
 

 

 

 

 

 

 

 

NEW C.V. 
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انتاضٌد انكهٍـــح  اندايؼح انسضخح انؼهًٍح 

دىجٌٛس٠ٛط 

 

 1983انتًطٌط  تغساز  

 ثٌّجؽغض١ش

 

 2007-008 2انتًطٌط  تغساز  

6/2/2008 
 

 ثٌذوضٛسثٖ 

 

 2013-2012 انتًطٌطتغساز 

13/3/2013 

 

 
 

 

 انصٕضج 
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زكتٕضاِ فهؽفح  

تًطٌط االغفال 

نحس االٌ انتًطٌط تغساز 

 

    

  

 .ثٌضذس٠ظ ثٌؾجِؼٟ : عجٌغجً  

انى - انفتطج  يٍ اندايؼح  (انكهٍح/ انًؼٓس )اندٓح  خ 

 2008-2010تغساز  كهٍح انتًطٌط   1

 2013تغساز   كهٍح انتًطٌط 2 

 

 

 

 

 

 2014  يٍؽاٌ كهٍح انتًطٌط 3

 2015-9-15ولغاية    

 ٔنحس االٌ 2015تغساز  كهٍح انتًطٌط 4

انى - انفتطج يٍ اندٓح انٕظٍفح خ 

 2001- 2003 كهٍح انتًطٌط ( خارجي محاضر )  1

 2007 -2003 كهٍح انتًطٌطيًطض خايؼً    2
   يسضغ يؽاػس   3

 

 

 2008-2012كهٍح انتًطٌط  

 

 

 

 

 

  ٔنحس أال2012/2013ٌكهٍح انتًطٌط يسضغ  4

يقطض فطع تًطٌط األغفال  5

( 4/و)يشطف ػهى تحٕث انترطج 

 

 كهٍح انتًطٌط

 

 

2013 

ضئٍػ فطع اؼاؼٍاخ انتًطٌط  6

 يؼأٌ انؼًٍس نهشؤٌٔ اإلزاضٌح

ٔانقإٍََح 

 

 

 

 

خايؼح يٍؽاٌ  /كهٍح انتًطٌط

 خايؼح يٍؽاٌ /كهٍح انتًطٌط

2014/3/2 

2014/4/15 

يؼأٌ انؼًٍس نهشؤٌٔ انؼهًٍح  7

ٔانسضاؼاخ انؼهٍا  ٔضئٍػ فطع  

تًطٌط األغفال 

 

 

 

 

خايؼح يٍؽاٌ  /كهٍح انتًطٌط

 خايؼح يٍؽاٌ /كهٍح انتًطٌط

2014/11/17 

 زتهٍ/ يٍ اٌطنُساتٕضز فً     انتًطٌط      شٓازج  8

 (انصٍفً)تسضٌة انطهثح 

Certification: Irish Nursing 

Board-Dublin 

1980-1981  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثثٌّمشسثس ثٌذسثع١ز ثٌضٝ لّش دضذس٠غٗ: سثدؼجً  

 

 

 

 

ثٌغٕـــــز ثٌّـــــجدر ثٌمغـــُ س 

 2003-2001 (ػًهً) (انثانغٍٍ)تاغًُ خطاحً   1

  2004-2002 (ػًهً )االخطاءخ انتًطٌعٍح األؼاؼٍح أؼاؼٍاخ انتًطٌط 2

  2008 تًطٌط األغفال تًطٌط األغفال 3

 2013-2010 (تغساز)انًطحهح االٔنى ٔ انثاٍَح  ٔانثانثح   (َظطي+ػًهً )انًُٕ ٔانًُاء 4

 (َظطي) +(ػًهً )االخطاءخ انتًطٌعٍح األؼاؼٍح أؼاؼٍاخ انتًطٌط 5

كهٍح  انتًطٌط /خايؼح يٍؽاٌ 

 

2013-2014 

-2014-2013 انًطحهح األٔنى ٔ انثاٍَح  يٍؽاٌ كهٍح انتًطٌط (َظطي+ػًهً )انًُٕ ٔانًُاء 6

2015  
 2015-2013 كهٍح انتًطٌط/خايؼح يٍؽاٌ /انًطحهح انثاٍَح  (َظطي+ػًهً )انفحض انثسًَ 7

 كهٍح انتًطٌط/يٍؽاٌ خايؼح  /انًطحهح انثاٍَح  تؼعٌع انصحح 8 2015

 

2014ٔ 2015 

 2015كهٍح انتًطٌط /خايؼح يٍؽاٌ / انًطحهح انثانثح تًطٌط األغفال  9

اإلشطاف ػهى )تًطٌط األغفال  10

 (غهثح انًاخؽتٍط

 

انؼًهً فً انًؽتشفٍاخ  ٔكصنك انعٌاضاخ نهًطاكع 

انترصصٍح ٔانًؼاْس شاخ انؼالقح تثطَايح انسضاؼح 

2016-2017 

انًازج االذتٍاضٌح نطهثح انًاخؽتٍط  11

 

خايؼح /ٔاالشطاف انؼًهً ػهى غهثح انًاخؽتٍط

كهٍح انتًطٌط /تغساز

2017-2018  

انًازج االذتٍاضٌح نطهثح انًطحهح  

انطاتؼح 

ٔاالشطاف انؼًهً ػهى غهثح انًطحهح انطاتؼح فً 

يؽتشفى االغفال 

2017-2018  

2015-2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

: ثٌضٟ أؽشف ػ١ٍٙج (ثالغجس٠ـ ، ثٌشعجةً  ):  جِغجً  

ثٌغٕــز ثٌمغـــُ ثعُ ثألغشٚفز  أٚ  ثٌشعجٌز س 

 
 
  
 

 

 2018-2017 تًطٌط االغفال  1

 Assessment of Quality of Nursing Care for Premature Newborn Receiving Nasogastric Tube 
Feeding in Neonatal Intensive Care Unit at Paediatric Teaching Hospital in Diayla City  

 

  

  

  

  

 

. ثٌّؤصّشثس ٚثٌٕذٚثس ثٌؼ١ٍّز ثٌضٟ ؽجسن ف١ٙج: عجدعجً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

     

     مشارك  كلية التمريض   1986المؤتمراالول للتمرٌض   

  للتمرٌض يالمؤتمر الثان 1

 

 

 عش ععشر  عشر  

     مشارك  كلية التمريض   2006

   للتمرٌضالمؤتمر الثالث 2

 

  

      مشارك   كلية التمريض 2007



 

 

 

 

 

 

 

 

     مشارك   كلية التمريض 2008    للتمرٌضالمؤتمر الرابع  3

     مشارك   كلية التمريض 2009 للتمرٌض المؤتمر الخامس  4

      مشارك  مدينة الطب   2010المؤتمر الوطني االول للتمريض   5

    مشارك  مدينة الطب 2010    للتمرٌضالمؤتمر السادس 6

    المؤتمر االول للمكتبة  7

  االفتراضية 

     مشارك  جامعة بغداد   2011

     مشارك مدينة الطب  2010  للتمريضالمؤتمر الرابع عشر 8

االستراتيجية /  مؤتمر كلية الطب 

الوطنية للسرطانات 

     حضور  كلية طب بغداد   2010

وزارة الشباب -  مؤتمر  

والرياضة 

     حضور فندق السدير ميليا  2010

نخاع العظم ندوة حول زراعة  

اليا الجذعية والخ

     حضور كلية التمريض  2008

     حضور  كلية التمريض  2008 مفهوم الخارطة التمريضية   

     مشارك كلية التمريض  2008 حقوق الطفل  

     مشارك كلية التمريض  2008دورة تأهٌل تربوي   

     مشارك كلية التمريض  2008دورة فً اللغة العربٌة   

     مشارك كلية التمريض  2009االستشارة الوراثية   

     حضور  كلية التمريض  2009تقنية االسترخاة   

ندوة حول سن ما بعد الحيض  
ومضاعفاتها  

     حضور كلية التمريض  2009



 

 

 

 

 

 

 

 

أطالق قواعد أخالقيات مهنة  

التمريض والقباله في العراق 

     حضور فندق الرشيد   2009

إجراءات السٌطرة على العدوى            

 الووااٌة القٌاسٌةِة 

      حضور كلية التمريض   2010

المشاركة فً الدورة عن إنعاش الولٌد   

 االختبار الثانً 

 

 

 

 

 

 

مستشفى 

التمرٌض 

 الخاص 

       مشارك  2012 / 10 / 4

المشاركة فً ندوة التعلٌم المستمر   

Nursing education: the 

modernity  

 حضور      مشارك  2012 / 10 / 9 كلٌة التمرٌض

المشاركة فً ندوة التعلٌم المستمر عن  

 إنعاش الولٌد  

     مشارك  2012 / 10 /10 كلٌة التمرٌض

المشاركة فً المؤتمر العلمً السادس  

بالتعاون مع – عشر لكلٌة التمرٌض 

 دائرة مدٌنة الطب - وزارة الصحة

قاعة درب 

 الموسوي 

     مشارك  2012 / 10 / 18- 17

المشاركة فً الندوة حول  

communication skills  

     مشارك  2012 / 12 / 3 كلٌة التمرٌض

المشاركه فً المؤتمر  التأسٌسً  

االول للجمعٌة العراقٌة العلمٌة 

للتمرٌض والقبالة  

كلٌة 

جامعة \التمرٌض

 بابل

     مشارك  21-22/1/2012

مشاركة فً الندوة المقامة  فً لوس  

 انجلس تحدٌات التمرٌض فً العالم

لوس انجلس 

 كالٌفورنٌا

     حضور  2012\6\15

مشاركة فً الندوة المقامة  فً لوس  

انجلس  

Global Nursing to  

Improve Health 

لوس انجلس 

 كالٌفورنٌا

     حضور  2012\6\22

مشاركة فً ورشة عمل تطبٌقٌة لل  

ISPR المتطورة فً انعاش الولٌد

والحاالت الطارئة 

مستشفً الصدر 

مٌسان /

 

 

 

     مشارك  2014/اٌار

 تقدٌم محاضرات عن طرق اعطاء  

االدوٌة  لمنتسبً جامعة مٌسان 

 ومنتسبً مدٌرٌة صحة مٌسان 

فً احتفاالت ٌوم 

الجامعة فً 

مٌسان فً 

 2015نٌسان 

فً كلٌة التمرٌض جامعة 

 مٌسان
     محاضر 

تقدٌم محاضرات عن طرق قٌاس  

العالمات الحٌوٌة لمنتسبً جامعة 

مٌسان ومنتسبً مدٌرٌة صحة مٌسان 

فً احتفاالت ٌوم 

الجامعة فً 

مٌسان فً 

 2015نٌسان 

فً كلٌة التمرٌض جامعة 

 مٌسان
     محاضر 



 

 

 

 

 

 

 

 

  محاضرات التنمٌة البشرٌة 

 

 

 

محاضرات التنمٌة البشرٌة 

 

 

 

 

 

 

 

محاضرات 

اسبوعٌة تقدم 

من قبل مدٌر 

صحة مٌسان  

 

محاضرات 

اسبوعٌة تقدم 

من قبل مدٌر 

صحة مٌسان 

 

 

 

فً كلٌة التمرٌض فً 

مٌسان 

 

 

فً قاعة التعلٌم المستمرفً 

مٌسان / مستشفى الصدر

حضور  

 

حضور 

 

 

     

محاضرات   محاضرات التنمٌة البشرٌة 

اسبوعٌة تقدم 

من قبل مدٌر 

صحة مٌسان 

     حضور فً نقابة الصٌدلة فً مٌسان 

محاضرات تقدم   محاضرات التنمٌة البشرٌة 

من قبل مدٌر 

صحة مٌسان 

حضور كلٌة اصول الدٌن فً مٌسان 

ومشاركة 

     

من قبل كلٌة المؤتمر الطبً الثانً  

الطب فً  

جامعة مٌسان 

     حضور قصر المؤتمرات فً مٌسان 

ورشة عمل بخصوص ضوابط وشروط  

القبول واالنتقال وشؤون الطلبة للعام 

  2015-2014الدراسً 

كلٌة /على قاعة الوائلً  12-4-2014

جامعة /التربٌة الرٌاضٌة 

مٌسان 

     حضور  

 وانعاش  CPRمشاركة فً دورة  

الولٌد من قبل اساتذة ومدربٌن من 

استرالٌا  

ؽجِؼز ١ِغجْ  كلٌة الطب 2015

  و١ٍز ثٌضّش٠ط/

     مشارك 

          

          

  

 
 

        

          



 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

 

 . ثألٔؾطز ثٌؼ١ٍّز ثال شٜ : عجدؼج  

 جسػ ثٌى١ٍز دث ً ثٌى١ٍز 

تسضٌة انطهثح فً انًرتثطحٕل 

االخطاءاخ 

 االخطاءاخ

 ٔضشاخ ػًم فً خايؼح اضتس نتطٌٕط انًُاْح انسضاؼٍح

االخطاءاخ انتًطٌعٍح انتً ترض 

االغف 

  (2005/5/17اؼثٕػٍٍ )فً انًًهكح االضزٍَح  

 زٔضج االشطاف انتطتٕي ( 3-2-1)االغفال ٔانثانغٍٍ انًطحهح

وعضو لجنة  ػهى تحٕث انترطج اشطاف

 مناقشة البحوث

 

 

 

 

 

 

انقٍاو تعٌاضاخ يؼٓس انثحٕث نهتغصٌح ٔيؼٓس انحؽاؼٍّ ٔيؼٓس 

ضايً نهتٕحس ٔيطكع انتاٍْم انطثً انراص تاالغفال ذاضج 

 انكهٍح
   جسػ ثٌى١ٍز

ٚثعضخذثَ ٚعجةً ثإل٠عجؿ ثالٌىضش١ٔٚز )ثألغفجي ثٌضؼ١ٍّٟ فٟ ِخضٍف ثٌشد٘جس صذس٠خ ثٌطالح فٟ ِغضؾفٝ 

ٚغ١ش٘ج ٌضٛظ١ـ وجفز ثإلؽشثءثس ثٌضّش٠ع١ز ثٌّغضخذِز فٟ ثٌؼٕج٠ز ثٌضّش٠ع١ز  ٚصى١ٍف ثٌطٍذز دضمذ٠ُ فجٌز 

ِشظ١ز ٌٍّٕجلؾز أِجَ ثٌّش٠ط أٚ أٞ ِىجْ ٠غّـ دزٌه دقعٛس ثٌطٍذز ٌالعضفجدر  ٚثٌٕؾجغ ث١ٌِٟٛ  

ػ١ٍّز ثالصصجي د١ٓ ثألغفجي ٚثٌٍمجفجس ٚثٌضؾٛ٘جس )ٚأف١جٔج  ؛ إػطجء  ِقجظشثس ٔظشٞ(daily note)  ثي 

 (ثٌخٍم١ز ٚثِشض ثٌذَ ٚثٌقجالس ثٌؾشثف١ز ٚدؼذ ثٌّقجظشر ث ضذجسُ٘ ثال ضذجس ثٌغش٠غ أٚ صى١ٍفُٙ دٛثؽخ

ٚثػطجء ِقجظشثس ثٌّٕٛ ٚثٌّٕجء ٔظشٞ فٟ ثٌى١ٍز ٚػٍّٟ فٟ س٠جض . ٚرٌه ٌٍفص١ٍٓ ثألٚي ٚثٌغجٟٔ 

 .ثالغفجي ٚثٌّذثسط ٌٍّشفٍز ثٌغج١ٔز 

ثٌصف   صذس٠خ غٍذز.  ٚوزٌه ثٌم١جَ دئػطجء ثٌغ١ّٕجسثس ٚثإلؽشثف ػ١ٍٙج ٚصصق١قٙج ٚصصق١ـ ثألعتٍز 

ٚثٌم١جَ دضذس٠ظ غٍذز ثٌّشفٍز ثٌغجٌغز ِجدر صّش٠ط    ػٍّٟ( ِجدر ثٌّٕٛ ٚثٌّٕجء )ثألٚي ثٌّغجةٟ ٚثٌصذجفٟ 

دضشص١خ ٚصؾ١ٙض ثٌفشع فٟ ثفضفج١ٌز ٠َٛ ثٌى١ٍز ٚصض٠ٕٙج ٚػًّ ثٌذٛعضشثس .ثألغفجي ٔظشٞ ٚػٍّٟ ٚثٌم١جَ



 

 

 

 

 

 

 

 

ٚثالؽشثف ػ١ٍٙج ٌطٍذز ثال١ٌٚز ٚثٌّجؽغض١ش ثٌم١جَ دجإلؽشثف ػٍٝ غٍذز ثٌّشفٍز ثٌغجٌغز فٟ ثٌضذس٠خ ثٌؼٍّٟ 

ثٌم١جَ دجالؽشثف ػٍٝ غٍذز ثٌّشفٍز ثالٌٚٝ فٟ ثٌضذس٠خ ثٌؼٍّٝ فٟ .  فٟ ِغضؾفٝ ثالغفجي ٚس٠جض ثالغفجي

س٠جض ثالغفجي ثٌم١جَ دؼشض ثفالَ  صخص ِجدر صّش٠ط ثالغفجي ِٚجدر ثٌّٕٛ ٚثٌّٕجء ثٌز٘جح ِغ ثٌطٍذز فٟ 

ثػطجء ِقجظشثس فٟ  ص٠جسثس ِشثوض ثٌضأ١ً٘ ثٌطذٟ ٚؽؼذز ثٌذقٛط ثٌٕفغ١ز فٟ ؽجِؼز دغذثد ٚغ١ش٘ج ٚ

ث٠فجد ثٌٝ  (ثٌٛلج٠ز ِٓ ثٌغّٕٗ د١ٓ ثغفجي ثٌّذثسط ثالدضذثة١ٗ ٌّٕضغذٟ ِٚؼٍّٟ ثٌضشد١ٗ)ثٌضؼ١ٍُ ثٌّغضّش

  ث2012ٌٝ\9\1 -2012\3\1ثٌٛال٠جس ثٌّضقذٖ ثالِش٠ى١ٗ دؼغز دقغ١ز فضشر عضز ثؽٙش دضجس٠خ 

   California School Health Science) .وّجي ِضطٍذجس ثٌذقظال    ) وج١ٌفٛس١ٔج 

 ثٌم١جَ دضذس٠ظ ثٌطٍذٗ ٔظشٞ ٚػٍّٟ ثٌّٛثد ثػالٖ 2012\6\15ِٚؾجسوز فٟ ِٛصّشفٟ ٌٛط ثٔؾٍظ فٟ 

. ٔفغٙج 

ثالٌٚٝ ثٌّٛثظذز ػٍٝ ثٌذٚثَ ٚثٌغج١ٔز ددٍَٛ فٟ وضجدز  )ثٌقصٛي ػٍٝ ؽٙجدص١ٓ ِٓ ثٌّذسعز ٔفغٙج ثػالٖ

 (ثٌذقظ ٚثٌذقظ ثٌىّٟ ثٌّضمذَ ٚثالفصجء ثٌضؾش٠ذٟ

  (ثٌضذس٠خ ثٌص١فٟ)ثٌم١جَ دجألؽشثف ػٍٝ ثٌضذس٠خ ثٌؼٍّٟ فٟ ِغضؾفٝ ثألغفجي ٌٍّشفٍز ثٌغجٌغز 

ثٌضذس٠خ )ثٌم١جَ دجألؽشثف ػٍٝ ثٌضذس٠خ ثٌؼٍّٟ فٟ ِغضؾفٝ ثألغفجي ٌٍّشفٍز ثٌغج١ٔز فٟ ١ِغجْ 

 (ثٌص١فٟ

  ١ِغجْ ٚوزٌه و١ٍز صّش٠ط /ثٌم١جَ دؼشض أفالَ صخص ِجدر ثٌضّش٠ط فٟ ِخضذش و١ٍز ثٌضّش٠ط /

 ؽجِؼز دغذثد

  ثٌضذس٠خ ثٌؼٍّٟ ٌذؼط ثإلؽشثءثس ثٌضّش٠ع١ز  صخص ِجدر صّش٠ط ثألغفجي فٟ ثٌّخضذش

ثٌم١جَ دجألؽشثف ػٍٝ ثٌضذس٠خ ثٌؼٍّٟ فٟ ِغضؾفٝ دغذثد ثٌضؼ١ٍّٟ ثٌشد٘ز ثٌؾشثف١ز ٌٍّشفٍز ثٌغجٌغز 

ثٌّغجةٟ ٚثٌصذجفٟ 

صم١١ُ ِؼجسف ثٌّّشظ١ٓ رثس ثٌؼاللز ) ثٌّٛعِٛز ح20/11/2007 صّش ِٕجلؾز سعجٌز ثٌّجؽغض١شفٟ 

دجالغفجي ثٌّصجد١ٓ دفٍـ ثٌؾفز ٚفٍـ ثٌقٕه فٟ ِغضؾف١جس ثالغفجي ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚغ١ش ثٌضؼ١ّ١ٍز فٟ دغذثد 

 

 ثٌّٛعِٛز دجٌغّٕز د١ٓ ثغفجي ثٌّذثسط ثالدٕذثة١ز 2012\12\12صّش ِٕجلؾز ثغشٚفز ثٌذوضٛسثٖ فٟ 

 2012فٟ ِذ٠ٕز دغذثد ٌغٕز  

 

صذس٠خ  ٚفٟ ثٌغٕز ثٌغجٌغز  فضشر ؽٙش٠ٓ 1979ػجَ صذس٠خ  جسػ ثٌمطش فٟ ثٌّغضؾف١جس ثٌذجوغضج١ٔز 

ثال٠شٌٕذ٠ز وجفز ثإلؽشثءثس ثٌضّش٠ع١ز    فضشر عضز  جسػ ثٌمطش فٟ ثٌّغضؾف١جس 

فٟ ثٌّغضؾف١جس ثٌؼغىش٠ز  ٌٍطذجدز ثٌؼغىش٠ز ْث١ٌّٕٟٙدضذس٠خ ثٌطٍذز .ثٌم١ج1981َثؽٙش



 

 

 

 

 

 

 

 

 صذس٠خ ِٛظفجس ثٌذٌٚز لذً ثٌضؼ١ٓ   : فٟ ِغضؾفٝ ثٌطٛثسا ثٌؼغىشٞ فٟ ثٌؼّجسر1988\1984

( 130)ِٚؾجسوز فٟ دٚسر ثٌٍغز ثٌؼشد١ز 156ثؽضشثن فٟ دٚسر غشثةك ثٌضذس٠ظ( 1988-1987)فٟ

 ِؾجسوز دذٚسر و١ف١ز ٍِب ثعضّجسر 2011\6\30 ٌٚغج٠ز 2011\5\29ؽجِؼز دغذثد ِٓ \ ٌٍضذس٠غ١١ٓ 

-5) ٚوزٌه ثؽضشثن دذٚسر عالِز ثٌٍغز دضجس٠خ 7/2/2017فٟ  (( Google Scholarثٌضغؾ١ً فٟ 

 ٚفصٍش ػٍٝ دسؽز ؽ١ذ ؽذث ػجٌٟ ِٓ و١ٍز ثٌؼٍَٛ ثالعال١ِز 9/8/2018

 ؽجِؼز ١ِغجْ 2014-1-30سة١ظ ٌؾٕز فقص ٚثعضالَ ثألؽٙضر ثٌطذ١ز ٚثٌّغضٍضِجس ثٌّخضذش٠ز فٟ 

 ٚسة١ظ ثٌٍؾجْ ثٌضقم١م١ز  2014-4-10 ثٔعذجغ ثٌطٍذز فٟ رو١ٍز ثٌضّش٠ط ٚوزٌه ػعٛ ٌؾٓ/

و١ٍز ثٌضّش٠ط ٚػعٛ ٌؾٕز ِؾشٚع ثٌذٕٝ / ؽجِؼز ١ِغجْ 2015-4-13 2015ٚ-1-12ٚثٌضذل١م١ز فٟ 

و١ٍز ثٌضّش٠ط سة١ظ / ؽجِؼز ١ِغجْ 2015-6-15ثٌضقض١ز ٌضط٠ٛش ثٌمذسثس ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌقمً ثٌطذٟ فٟ 

و١ٍز ثٌضّش٠ط / ؽجِؼز ١ِغجْ 2015-2014ٌؾٕز صذل١ك ٚعجةك ثٌطٍذز ثٌّمذ١ٌٛٓ ٌٍغٕز ثٌذسثع١ز 

و١ٍز ثٌضّش٠ط ػعٛ ثٌٍؾٕز ثالِضقج١ٔز / ؽجِؼز ١ِغجْ 2015-12-25ٚسة١ظ ٌؾٕز ثٔعذجغ ثٌطٍذز فٟ 

 سة١ظ ٌؾٕز ثٌّؾضش٠جس ٚسة١ظ ٌؾٕز 2015-9-15 ٌٚغج٠ز 16-1-2014فٟ ١ِغجْ و١ٍز ثٌضّش٠ط ِٓ 

ثعضمذجي ثٌطٍذز  ٚسة١ظ ٌؾٕز صغ١١ش ػٕج٠ٚٓ ثٌّٛظف١ٓ ِٕٚـ ثٌؼالٚثس ثٌغ٠ٕٛز فٟ و١ٍز صّش٠ط ١ِغجْ 

ٚسة١ظ ٌؾٕز عقخ  (19/5/2014)ٚػعٛ ٌؾٕز ث ضذجس وفجءر ثٌّٛظف١ٓ   (2015/ 14/1)

 ٔضجةؼ ثٌطٍذز ٌٍفصً ثالٚي و١ٍز صّش٠ط ١ِغجْ فعٛس سػعٛ ٌؾٕز ثػضشثظج (6/8/2014)ثٌشٚثصخ

فٕذق ؽٕز ػذْ فٟ ١ِغجْ ٚفعٛس ِؤصّش ٠َٛ ثٌغذ٠شفٟ لصش ثٌّؤصّشثس /ِؤصّش ِىجفقز ثالٌغجَ 

ِٚؾجسوز ثفضفجي ثٌٌّٛذ ثٌٕذٛٞ ثٌؾش٠ف  و١ٍز ثصٛي ثٌذ٠ٓ فٟ ١ِغجْ 

انقٍاو تعٌاضاخ يؼٓس انثحٕث نهتغصٌح ٔيؼٓس انحؽاؼٍّ ٔيؼٓس ضايً نهتٕحس ٔيطكع انتاٍْم انطثً انراص 

  ٚثٌؼ١جدر ثالعضؾجس٠ز ثٌٕفغ١ز فٟ ِغضؾفٝ ثٌطفً ثٌّشوضٞتاالغفال

 انسضاؼاخ انؼهٍا ياخؽتٍط انفصم انسضاؼً األٔل  يازج تًطٌط انترصض لّش دضذس٠ظ ثٌّٛثد ث٠عج

 نطهثح انًاخؽتٍط يازج انًُٕ ٔانًُاء انًطحهح انثانثح

 

 ذاضج انكهٍح زاذم انكهٍح ػُٕاٌ انًؤتًط  اؼى انتسضٌؽً

  زاذم يؤتًط كهٍح انتًطٌط  يٓسي ػثس َؼًّ يحؽٍ

تطٌٕط يٓاضاخ غهثح )حهقح َقاشٍح 

 (كهٍح انتًطٌط

31/3  

 قاػح انشٍٓس زضب انًٕؼٕي  يؤتًط كهٍح انطة

 قاػح انشٍٓس زضب انًٕؼٕي  يؤتًط ٔظاضج انصحح



 

 

 

 

 

 

 

 

  /9 /2017 يحاظطج كٍفٍح كتاتح انًصازض

   كٍفٍح كتاتح انثحج

 انى كٕكم  smart mailتحٌٕم 

 ؼكٕنط

  

Illustative  Lecture            

    حهقح َقاشٍح

4/4  

اظططاتاخ انشرصٍح إَاػٓا )َسٔج 

 ذصائصٓا ٔػالخٓا

  11/4زاذم  

 ذاضج انكهٍح  َسٔج فسٌٌٕح 

  13/4 ٔضشح ػًم انًرطػ االيتحاًَ

  28/4 ٔذٚر ثٌضٍٛط ثٌذ١تٟ فٟ ثٌؼشثق

  زاذم ٔذٚر فٛي  ِضطٍذجس ثٌضشل١ز ثٌؼ١ٍّز 

  All you need to know)ٔذٚر فٛي  

about candidiasis ) 

10/4  

    

 

 

 

أعُ                             31/12/2018 ٌغج٠ز 1/8/2018ثٌٕؾجغجس ِٓ 

 ِٙذٞ ػذذ ٔؼّٗ ِقغٓ.د: ثٌضذس٠غٟ
 ِىجْ ثٌٕؾجغ       ثٌؼذد ٔٛع ثٌٕؾجغ

  جسؽٟ دث ٍٟ ِؾجسوز فعٛس

ثٌّؾجسوز فٟ  ِؤصّشثس 

ثٌّؤصّش ثٌؼٍّٟ 

ثٌغٕٛٞ ثٌؼجٌّٟ 

ٌذثةشر ِذ٠ٕز ثٌطخ 

ثٌضؼ١ّ١ٍز ٌٍؼجَ 

2018 ِٓ 12-

13/12/2018 

/ ٚصثسر ثٌصقز 

لجػز دسح 

 ثٌّٛعٛٞ

 

 

              / ٔذٚثس

ثٌّؾجٌشوز فٟ ٚسؽز  ٚسػ ػًّ

ثٌؼًّ ثٌّٛعِٛز 

/ ؽجِؼز دغذثد  

/ و١ٍز ثالػالَ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

أ١ٌز ٚلٛثػذ صم١١ُ 

ثٌذسثعجس ثٌؼ١ٍج 

ٚثٌٕؾش فٟ ثٌّؾالس 

 10 / 1 فٟ ثٌؼج١ٌّز

 /2018 

لجػز ثٌغ١ذ 

 ثٌؾ١ٙذ ثٌصذس

 

 

 

 

 

 

 دٚسثس صذس٠ذ١ز

 

 

 

 دٚسر عالِز .1

  ثٌٍغز ثٌؼشد١ز

 ِٓ5/8/2018 

ٌغج٠ز 

9/8/2018 

سلُ ثٌىضجح 

 فٟ 2007

1/8/2018 

ؽجِؼز  

/ دغذثد 

و١ٍز 

ثٌؼٍَٛ 

/ ثالعال١ِز

لغُ ثٌٍغز 

 ثٌؼشد١ز

ثٌّؾجسوز فٟ . 2

دٚسر ٌٍضؼ١ٍُ 

دٚسر )ثٌّغضّش ػٓ 

صخص١صز ػٓ دؼط 

 (ثٌضقج١ًٌ ثٌّشظ١ز 

 / 4/10 – 3فٟ 

2018   

/ و١ٍز ثٌضّش٠ط  

ِخضذش ثٌؼٍَٛ 

ثالعجع١ز 

 

 

 

 

 ِىجْ ثٌٕؾش ثٌضخصص ٌٍّؾٍز أعُ ثٌّؾٍز  ػٕٛثْ ثٌذقظ

  جسػ ثٌؼشثق دث ً ثٌؼشثق

صم١١ُ ؽٛدر ثٌؼٕج٠ز )-1 

ثٌضّش٠ع١ز ثٌّمذِز ٌٍطفً 

ثٌّذضغش  الي ثٌضغز٠ز ػٓ 

غش٠ك ثألٔذٛح  ثألٔفٟ  

ثٌّؼذٞ فٟ ٚفذر ثٌؼٕج٠ز 

فٟ ِغضؾفٝ ثٌذضٛي ثٌّشوضر 

 (ِقجفظز د٠جٌٝثٌضؼ١ٍّٟ فٟ 

 

 صم١١ُ ثألدثء  ثٌضّش٠عٟ -2

ثٌّضؼٍك دجألٔذٛح  ثألٔفٟ  

ثٌّؼذٞ فٟ ٚفذر ثٌؼٕج٠ز 

فٟ ِغضؾفٝ ثٌذضٛي ثٌّشوضر 

Indian Journal of 
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Research & 

Development  

 

 

 

 رثٌّؾٍز ثٌؼشثلٟ

ثٌٛغ١ٕز 

ٌال ضصجصجس 

 ثٌضّش٠ع١ز

Public Health 

 

 

 

 

 

ثال ضصجصجس 

 ثٌضّش٠ع١ز

 

 

 

 

 

 

 دث ً ثٌؼشثق

  جسػ ثٌؼشثق



 

 

 

 

 

 

 

 

 (ِذ٠ٕز دؼمٛدزثٌضؼ١ٍّٟ فٟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِىجْ ثٌٕؾجغ ثٌؼذد ٔٛع ثٌٕؾجغ

ِٕجلؾجس غٍذز 

 ثٌذسثعجس ثٌؼ١ٍج

دث ً  أؽشثف ِٕجلؼ فعٛس

 ثٌضؾى١ً 

 جسػ 

 ثٌضؾى١ًٍ



 

 

 

 

 

 

 

 

أؽشثف ػٍٝ 

ثسدؼز غالح 

 ِجؽغض١ش

6 

ِٕجلؾجس 

ٌطٍذز 

 ثٌّجؽغض١ش

ػم١ً  ػٍٝ غجٌخ ثٌّجؽغض١ش أؽشثف. 1 

 فٟ 977 سلُ ثالِش عؼذ ٔج٠ف

3/4/2018  

 8/11/2018صّش ثٌّٕجلؾز فٟ 

صم١١ُ ؽٛدر ثٌؼٕج٠ز / ثٌشعجٌز )

ثٌضّش٠ع١ز ثٌّمذِز ٌٍطفً ثٌّذضغش 

 الي ثٌضغز٠ز ػٓ غش٠ك ثألٔذٛح  

ثألٔفٟ  ثٌّؼذٞ فٟ ٚفذر ثٌؼٕج٠ز 

فٟ ِغضؾفٝ ثٌذضٛي ثٌضؼ١ٍّٟ ثٌّشوضر 

 (ِقجفظز د٠جٌٝفٟ 

 سلُ  ػٍٝ غجٌخ ثٌّجؽغض١شأؽشثف

  3/4/2018 فٟ 977ثالِش ثالِش 

 

 Impact /ثٌشعجٌز)ِصطفٝ عجٌُ - 2

of Nurses' Burnout Upon 

Quality of Oncology 

Nursing Care in Pediatric 

Teaching Hospitals in 

Baghdad city. 

 

أعش ثٌٕعٛح ثٌضّش٠عٟ فٟ ؽٛدر 

ثٌشػج٠ز ثٌضّش٠ع١ز ٌألٚسثَ فٟ 

ِغضؾف١جس ثألغفجي ثٌضؼ١ّ١ٍز فٟ ِذ٠ٕز 

 . دغذثد

 

/ثٌشعجٌز)ثفّذ ؽٍؼ- 3  Parents' 

Satisfaction with Care 

Provided in Neonatal 

Intensive Care Unit in Al-

Nasiriya City Hospitals 

 

رضا االبوٌن عن الرعاٌة المقدمة فً 

وحدة العناٌة المركزة لحدٌثً الوالدة 

 فٟ ِغضؾف١جس ِذ٠ٕز ثٌٕجصش٠ز

 

 سلُ  ػٍٝ غجٌخ ثٌّجؽغض١شأؽشثف

دث ً  

 ثٌى١ٍز

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 22/11/2018 فٟ 9399ثالِش 

 /ثٌشعجٌز)ِقّذ وجظُ- 4

 22/11/2018 فٟ 9399سلُ ثالِش 

/ ثٌشعجٌز) Parents efficacy for 
child healthy weight 
behavior in elementary 
schools in Hilla city  

كفاءة االبوٌن للسلوك الوزن الصحً 
للطفل فً المدارس االبتدائٌة فً 
 مدٌنة الحلة

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

المشاركة فً حضور مناقشة طالب 
الماجستٌر عامر عبد هللا  اعن الرسالة 
الموسومة التحري عن عوامل الخطورة 

 فً دمركزا لتوحفً األطفال للتوحد بٌن 
 مدٌنة ذي قار

 

 

 

 

 

 فعٛس ِٕجلؾز ث٠ّجْ ثفّذ ػذجط- 1

 ِمَٛ ػٍّٟ ٌشعجٌض١ٓ ِجؽغض١ش -2
 

 

 

صم٠ُٛ ثعضذجٔجس غٍذز ثٌذوضٛسثٖ 3

 ٚثٌّجؽغض١ش
 

 

فعٛس 16/9/2018

 

لجػز / و١ٍز ثٌضّش٠ط

ثٌىذشٜ 

 

2. 

 

 

 دحام زٌنب قاسممناقشة طالبة الماجستٌر  
فاعلٌة البرنامج عن الرسالة الموسومة 

التعلٌمً الصحً فً معارف الممرضٌن  
 فً اتجاه االطفال المصابٌن باالسهال

بعقوبةالتعلٌمً فً مدٌنة ى البتول مستشف  

14 /10 / 2018  

 ػعٛ ِٕجلؾز

لجػز / و١ٍز ثٌضّش٠ط

ثٌىذشٜ 

 

3. 
علً فاضل  مناقشة طالب الماجستٌر تتم

 فاعلٌة فعالٌة عن الرسالة الموسومة  
 البرنامج التعلٌمً الصحً فً معارف

4 / 11 / 2018 

  سة١ظ ٌؾٕز ِٕجلؾز

لجػز / و١ٍز ثٌضّش٠ط

ثٌىذشٜ 

4. 

عقٌل سعد  مناقشة طالب الماجستٌر تمت
تقٌٌم جودة )عن الرسالة الموسومة   ناٌف

العناٌة التمرٌضٌة المقدمة للطفل المبتسر 
خالل التغذٌة عن طرٌق األنبوب  األنفً  

فً المعدي فً وحدة العناٌة المركزة 
محافظة مستشفى البتول التعلٌمً فً 

(دٌالى  

  2018 / 11 / 8فٟ 

  ِؾشف

لجػز / و١ٍز ثٌضّش٠ط

 ثٌىذشٜ

 ثٌقعٛس ٌّٕجلؾجس غٍذز ثٌّجؽغض١ش



 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔؾجغجس أ شٜ

1. 

اعٌاد مٌالد االطفال المشاركة فً أحتفالٌة 
المصابٌن بامراض الدم مع اهالً 

وطلبة المرحلة الثالثة فً  المرضى
 مستشفى حماٌة الطفل  مركز امراض الدم

  2018 /10 / ثالع١ٕٓ

 ِؾجسوز

فٟ ِغضؾفٝ فّج٠ز ثٌطفً  

لجػز  / ِشوض ثِشثض ثٌذَ

  ثالٌؼجح

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

المشاركة فً الزٌارة المٌدانٌة  لجمعٌة 
 التعاون  الخٌرٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثٌّؾجسوز فٟ ثٌّؤصّش ثٌؼٍّٟ ثٌغٕٛٞ 

ثٌؼؾشْٚ  ٚٚسؽز ثٌؼًّ ٌّمشسثس 

 ثٌذسثعز 

 

4 /10 / 2018 

ِؾجسن سلُ ثٌىضجح 

/ 25/9 فٟ 2472

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-21/2019 

 رثٌضؼجْٚ  ثٌخ١شٞؽّؼ١ز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و١ٍز ثٌضّش٠ط



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ثٌّؾشٚػجس ثٌذقغ١ز فٝ ِؾجي ثٌضخصص ٌخذِز ثٌذ١تز ٚثٌّؾضّغ أٚ صط٠ٛش ثٌضؼ١ٍُ : عجِٕج 

4- 

 

5- 

حضور ندوات كٌفٌة كتابة الفصل -4 
 االول لطلبة الماجستٌر

فعٛس ٔذٚثس و١ف١ز وضجدز ثٌفصً ثٌغجٟٔ -5

 ٌطٍذز ثٌّجؽغض١ش

 

 

 

 

صم٠ُٛ ثعضذجٔجس ِؾجس٠غ ثٌضخشػ ٌطٍذز 

 ثٌّشفٍز ثٌشثدؼز 

ثٌّؾجسوز دض١ٙتز ِخضذشثس ثالغفجي 

ٚصشص١ذٙج ٚلجػز غٍذز ثٌذسثعجس ثٌؼ١ٍج 

ٚثٌّؾجسوز ِغ ٌؾٕز  (ثٌّجؽغض١ش)

 ثٌّخضذشثس ٌضؾغ١ً ثٌذِٝ

 

لجػز /و١ٍز ثٌضّش٠ط 

 ثٌضؼ١ٍُ ثٌّغضّش 

 

لجػز /و١ٍز ثٌضّش٠ط 

ثٌضؼ١ٍُ ثٌّغضّش ١ٌِٟٛ 

24ٚ25/ 2/2019 

 

 

 و١ٍز ثٌضّش٠ط

 
 

   
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثٌغٕز ِقً ثٌٕؾش أعُ ثٌذقظ س

1 Assessment nurses' knowledge toward 

children having cleft lip and cleft palate in 

pediatric teaching and non-teaching 

hospitals  in Baghdad                                  

             

كهٍح \تغسازخايؼح 

 انتًطٌط

  2009 

2 Prevention of the Obesity among Primary 

School Children in Baghdad City 

كهٍح \خايؼح انكٕفح

 انتًطٌط

  يُشٕض2012

3 Assessment of Socio-factors Related the 

Obesity among Primary School Children 

in Some Areas of Baghdad City 

 2013 تاتم خايؼح 

انكطخ /انتؽطب  انطالتً يٍ انًساضغ ٔاؼثاتّ فً تغساز 4

 

 

  (قٍس انُشط)

5 Level of  Psychosocial Problems of 

Children attending outpatient Clinics of 

the Pediatric Hospitals in the City of 

Baghdad 

ثألؽضّجػ١ز ٌألغفجي ثٌّشثؽؼ١ٓ - ثٌّؾجوً ثٌٕفغ١ز

 ٌٍؼ١جدثس ثٌخجسؽ١ز ٌّغضؾف١جس ثألغفجي فٟ ِذ٠ٕز دغذثد

( 12-6)ػًط 

 خايؼح انكٕفح 

2016 

دراسة وبائية لطفيلي القربيات القولونية  6
Balantidium coli   لعينات من براز اطفال يعانون 

 من اإلسهال ألول مرة في محافظة ميسان

Epidemiological study of Balatidium coli 

from the fecal samples of the in 

Children suffering from diarrhea for 

the first time in Missan Governorate 

 

 

 

 2016خايؼح انكٕفح  

  

 A Study on Prevalence of Brucellosis 

among Children and Adolescents in 

Missan Province-Iraq 

Volume 6 Issue 7, 

July 2017 

International 

Journal of Science 

and Research 

(IJSR) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Assessment of Nurses’ Knowledge about 

 a Cyanotic Congenital Heart Disease in 

NICU at Pediatric Hospitals in Baghdad 

City 

 

 

Volume 7 Issue 1, 

January 2018 

International 

Journal of Science 

and Research 

(IJSR) 

 

 

 .ػع٠ٛز ث١ٌٙتجس ثٌؼ١ٍّز ثٌّق١ٍز ٚثٌذ١ٌٚز : صجعؼج 

   ػعٕ فً َقاتح انًًطظٍٍ اندايؼٍٍٍ انؼطاقٍح    

     انهداٌ انحطخح نهتًطٌط يغ يُظًح انصحح انؼانًٍح 

 .وضخ ثٌؾىش ، ثٌؾٛثةض  ٚ ؽٙجدثس ثٌضمذ٠ش: ػجؽشثً  

وضجح ثٌؾىش أٚ ثٌؾجةضر أٚ ؽٙجدر س 

ثٌضمذ٠ش 

ثٌغٕز ثٌؾٙز ثٌّجٔقز 

 2003كهٍح انتًطٌط   وضجح ثٌؾىش 

 2003كهٍح انتًطٌط   وضجح ثٌؾىش 

 2004خايؼح تغساز  وضجح ثٌؾىش 

 2004كهٍح انتًطٌط   وضجح ثٌؾىش 

 2004 كهٍح انتًطٌط وضجح ثٌؾىش 

 2004 كهٍح انتًطٌط وضجح ثٌؾىش 

 2004 كهٍح انتًطٌط وضجح ثٌؾىش 

 2004 كهٍح انتًطٌطوضجح ثٌؾىش  

 2004 كهٍح انتًطٌطوضجح ثٌؾىش  

 2007 كهٍح انتًطٌطوضجح ثٌؾىش  

 2008 كهٍح انتًطٌطوضجح ثٌؾىش  

 2009 كهٍح انتًطٌطوضجح ثٌؾىش  

 2009 كهٍح انتًطٌطوضجح ثٌؾىش  

 2010 كهٍح انتًطٌطوضجح ثٌؾىش  

 2010 كهٍح انتًطٌطوضجح ثٌؾىش  



 

 

 

 

 

 

 

 

 2011ٔظاضج انتؼهٍى انؼانً وضجح ثٌؾىش  

 2012 كهٍح انتًطٌطوضجح ثٌؾىش  

 2013 خايؼح تغسازوضجح ثٌؾىش  

 2014 خايؼح يٍؽاٌ وضجح ثٌؾىش 

 2018ػًازج كهٍح انتًطٌط وضجح ثٌؾىش  

 

 

 

 

 

 .ثٌىضخ ثٌّؤٌفز أٚ ثٌّضشؽّز:فجدٜ ػؾش  

 عٕز ثٌٕؾش أعُ ثٌىضجح س

 قٍس االَداظ انٕقاٌح يٍ انؽًُح تٍٍ غالب انًساضغ االتتسائٍح فً يحافظح يٍؽاٌ 1

. ثٌٍغــجس :عجٟٔ ػؾش  

    انهغح انؼطتٍح 

  انهغح االَكهٍعٌح           

 

   CD ٌتى تؽهٍى َؽرح ػهى  : يهحٕظح 


