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 1957– حمافظة دايىل : الوالدة تاريخمحل و

عراقية  :الجنسية 
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 2: عذد االوالد 

 تذسيغيّ : انىظيفّ 
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 انًؤْالد انؼهًٍّ: أال 

 

 

 

 

 

 

 

 انتاسيخ اندهح انىظيفح

 1982 كهيّ انتًشيض/ خايعّ تغذاد   تكانىسيىط 

 1990 كهيّ انتًشيض/ خايعّ تغذاد   انًاخغتيش

 2001 كهيّ انتًشيض/ خايعّ تغذاد   انذكتىساِ
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 انزذرط انٕظٍفً : صبٍَبً  

 

 انزذرٌض انغبيؼً : صبنضبً  

 انى- انفتشج  يٍ  اندايعح (انكهيح/ انًعهذ )اندهح   خ

 

 

 

1 

 كهيح انتًشيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خايعح تغذاد

 

-2002-1982 

 

 

 انًقزراد انذراطٍخ انزى قًذ ثزذرٌظٓب: راثؼبً  

 انظُـــــخ انًـــــبدح انقظـــى د

 2002-  1982  تًشيض االطفال فشع تًشيض االطفال 1

 تًشيض االطفال  انذساعاخ انعهيا 2

 

 

 

 

20014-20016 

 

 :       انزً أشزف ػهٍٓب (االغبرٌح ، انزطبئم  ):  بيظبً  

اطى األغزٔحخ  أٔ   د

 انزطبنخ

 انظُــخ انقظـــى

تميى يعهىياخ ويعتمذاخ االيهاخ  1

 االطفال

 20016 فشع تًشيض االطفال

تميى فاعهيّ َشاطاخ انيىييّ  2

 نًشضى

 20016 فشع تًشيض االطفال

 انى- انفتشج يٍ  اندهح انىظيفح خ

 1992 - 1982 كهيّ انتًشيض/ خايعّ تغذاد  يًشضّ اندايعيّ  1

 1995-1992 كهيّ انتًشيض/ خايعّ تغذاد  يذسط يغاعذ  2

 1999-1995 كهيّ انتًشيض/ خايعّ تغذاد  يذسط  3

 2018 -1999 كهيّ انتًشيض/ خايعّ تغذاد  اعتار يغاعذ  4

 2018 كهيح انتًشيض/ خايعح تغذاد  اعتار 5



 

 

اثش تشَايح انتثميفي اليهاخ  3

 اطفال

 فشع تًشيض االطفال

 

 

 

20016 

اطى األغزٔحخ  أٔ   

 انزطبنخ

 انظُــخ انقظـــى

جودة الرعايو 
التمريضيةالتمريضيهالطفال 

حديثي الوالدة المصابين بكرب 
التنفس في وحدات العنايو المركزة 

 في مستشفيات مدينو الناصرية
 

 2017 فشع تًشيض االطفال

اثر نفاذ الدموي على جودة 

الحياة للمراىقين في مستشفيات 

 االطفال التعليمي في مدينة بغداد

 20017 فشع تًشيض االطفال

التمريضيهالطفال حديثي الوالدة 

المصابين بكرب التنفس في 

وحدات العنايو المركزة في 

 مستشفيات مدينو الناصرية

 

 2017 فشع تًشيض االطفال

اثر البرنامج  -1
التثقيفي على 

معلومات 
الممرضين اتجاة 

ضغط مجرى 
التنفسي الطفال 
المصابين بكرب 

التنفس في وحدات 
العناية المركزة في 
مستشفيات مدينة 

 الديوانية

 

 20017 فشع تًشيض االطفال

 

 انظُخ انقظى اطى االغزٔحخ أ انزطبنخ

فبػهٍخ انجزَبيظ انزؼهًًٍ صحً فً يؼبرفبنًًزظٍٍ 

حٕل رػبٌخ حذٌضً انٕالدحانًصبثٍٍ ثبنٍزقبٌ انٕالدي 

فً ٔحذح انؼُبٌخ انًزكشح نحذٌضً انٕالدح فً 

 يظزشفٍبد يذٌُخ انُبصزٌخ

 2018 فزع رًزٌعبالغفبل

فبػهٍخ انجزَبيظ فًٍؼبرف انًًزظٍُحٕل احزٍبعبد 

انٕنٍذ انًجزظز فً ٔحذح انؼُبٌخ انًزكشح نحذٌضً 

انٕالدح فً يظزشفٍبد االغفبل انزؼهًٍٍخ فً يذٌُخ 

 ثغذاد

 2018 فزع رًزٌط االغفبل 

Effectiveness of Education Training Program 

on Nurse-Midwives‟ Practices and knowledge 

  toward Immediate Mother and Newborn Skin 

to Skin Contact at Birth in Baghdad Maternity 

 2018 فزع رًزٌط االغفبل

Quality Of Life of Children with Sickle Cell 

Anemia 

 

 2018 فزع رًزٌط االغفبل

 

 



 

 

 

 .انًؤرًزاد ٔانُذٔاد انؼهًٍخ انزً شبرك فٍٓب: طبدطبً 

َٕع  يكبٌ أَؼقبدْب انظُــخ  انؼُٕاٌ  د

انًشبركخ  

/ ثحش  )

ثٕطزز 

 (حعٕر

اػطبء يحبظزاد ػٍ  1

 االطؼبفبد االٔنٍّ

 يشبركّ ٔسارِ انصحّ 1982

يشبركّ فً َذِٔ حٕل انؼُف  2

 ظذ انًزاِ

 يشبركّ كهٍّ انزًزٌط 2011

يشبركّ فً انًؤرًز كهٍبد  3

 انزًزٌط فً ثغذاد

 يشبركّ قبػّ درة انًٕطٕي 2015

انؼُف ظذ  )يشبركّ فً انُذِٔ  4

 (انًزاِ

 يشبركّ كهٍّ انزًزٌط 2015

 يشبركّ كهٍخ انزًزٌط 2015 َذِٔ حٕل طٍ انٍبص 5

يحبظزح يظزغذاد فً ػالط  6

 انؼقى ٔاالغفبل االَبثٍت

 يشبركّ كهٍخ انزًزٌط 2015

 يشبركّ كهٍخ انزًزٌط 2015 َذٔح انجبحش االنكززًَٔ   7

يحبظزِ ثؼُٕاٌ يظزغذاد فً  8

ػالط انؼقى ٔاغفبل االَبثٍت 

 ٔاالكشي

 يشبركّ كهٍخ انزًزٌط/قبػخ انذراطبد انؼهٍب  11/10/2016

عبيؼخ /يؤرًز كهٍخ انزًزٌط  9

 ثغذاد ٔعبيؼخ ثبثم

 يشبركّ قبػخ انشٍٓذ درة انًٕطٕي 2015

انًؤرًز انظُٕي انؼبنًً نًذٌُخ  10

 انطت ثبنزؼبٌٔ يغ عبيؼخ ثغذاد

16-17/12 

/2015 

 يشزكّ قبػخ انشٍٓذ درة انًٕطٕي

 يشبركّ كهٍخ انزًزٌط/ قبػخ انشٍٓذ 14/12/2015 َذِٔ نًُبْعخ انؼُف ظذ انًزاح 11

 agingيحبظزح حٕل  12

carefully 

 يشبركّ كهٍخ انزًزٌط/قبػخ انذراطبد انؼهٍب  4/1/2016



 

 

َذِٔ ػهًٍّ حٕل انزغٍزاد  13

 انٓزيٍَّٕ ػُذ انُظبء

 يشبركّ كهٍخ انزًزٌط/قبػخ انذراطبد انؼهٍب  10/1/2016

ٔرشخ ػًم حٕل انزظًًبد  14

 انغذائٍّ

 يشبركّ كهٍخ انزًزٌط/قبػخ انذراطبد انؼهٍب  14/1/2016

َذِٔ حٕل كٍفٍخ انُشز فً  15

 انًغالد انؼبنًٍٓبنزصٍُّ

عبيؼخ /كهٍخ انُٓذطّ انخٕارسيً  4/2/2016 

 ثغذاد

 يشبركّ

َذِٔ حٕل رقٍٍى االداء انهكززًَٔ  16

 2016-2015نهؼبو 

 يشبركّ كهٍخ انزًزٌط/قبػخ انذراطبد انؼهٍب  3/2/2016

انُذْٔبنؼهًٍٓبنزخصصٍٓبنضبٍَّ  17

حٕل انزذ ٍٍ ٔانٕقبٌّ يٍ 

 طزغبٌ انزئّ

انًزكش انٕغًُ انزٌبدي نجحٕس  9/3/2016

انظزغبٌ ٔثزؼبٌٔ يغ كهٍخ 

 عبيؼخ ثغذاد/انزًزٌط

 يشبركّ

 يشبركّ عبيؼخ ثغذاد/كهٍخ انزًزٌط  8/3/2016 َذِٔ حٕل انٍٕو انؼبنًً نهًزاِ 18

19 

 

46 

َذِٔ حٕل اال طبء فً َزبئظ 

 انزحبنٍم انًزظٍّ

 يشبركّ كهٍخ انزًزٌط/قبػخ انذراطبد انؼهٍب  13/3/2016

يؤرًز كهٍخ انزًزٌط انذراطبد  20

انؼهٍب ٔانجحش انؼهًً اطبص 

 يُٓخ انزًزٌط َحٕ انزطٕر

 

 

27-

28/3/2016 

 يشبركّ عبيؼخ ثغذاد/كهٍخ انزًزٌط 

 

 يشبركّ عبيؼخ ثغذاد/كهٍخ انزًزٌط  30/3/2016 ٔرشخ ػًم انٕالدِ يٍ غٍز انى  21

 

 

 

ٔرشخ ػًم حٕل دٔر  22

انغزاحٓبنًُظبرٌّ فً االيزاض 

 انُظبئٍّ

 يشبركّ ثغذادعبيؼخ  /كهٍخانزًزٌط 4/4/2016

 



 

 

 

موتمر العلمي العالمي  السنوي  30
السادس لدائرة مدينة الطب  الفترة 

 حضور)12/2017-/13-14

 حضىس لاعح دسب انًىعىيح 12/2017-/13-14

الموتمر العلمي السنوي الثالث  31
 للدراسات العليا لكلية التمريض

 

 حضىس خايعح تغذاد/كهيح انتًشيض 10-11/6/2018

الموتمر العلمي السنوي التاسع  32
 عشر لكلية التمريض

تحت الرؤى المستقبلية الهادفة 
لتطوير التمريض السريري والقبالة 

 في الموسسات الصحية

 حضىس خايعح تغذاد/كهيح انتًشيض 21-22/2/2018

َذِٔ حٕل انكشف انًجكز  23

 نظزغبٌ ػُق انزحى ٔانضذي

 

 

 يشبركّ ثغذادعبيؼخ  /كهٍخانزًزٌط 11/4/2016

 

 

 

  

انذٔرِ انزذرٌجٍخ انزخصصٍخ  24

 حٕل اًٍْخ يظحبد ػُق انزحى

 فً انكشف انًجكز ػٍ انظزغبٌ

 

13-

14/4/2016 

 انًزكشانٕغٍُبنزٌبدٌهجحٕصبنظزغبٌ

 ثغذادعبيؼخ /

 يشبركّ

 

 

 

 يشبركّ ثغذادعبيؼخ  /كهٍخانزًزٌط 21/4/2016 َذٔح انذفبع انًذًَ 25

مشاركو بورشو العمل حول  26

الترقيات العلميو في كليو 

 /العلوم

 يٍ كبٌَٕ 25

االٔل نظُّ 

2016 

 يشبركّ يزكش انزؼهٍى انًظزًز/انغبدرٌّ 

مشاركو بورشو العمل حول  27

دليل الترقيات العلميو في )

 جامعو بغداد

 يشبركّ يزكش انزؼهٍى انًظزًز/انغبدرٌّ  5/2017 /25

28  
مناقشو طالب الدكتوراه في 

كلبو التمريض /جامعو بغداد 

 بتاريخ

 يشبركّ كهٍّ انزًزٌط 28/8/2017

يًزحٍ  كليو التمريض في جامعو بابل 7/5/2017 مناقشو بحوث التخرج لطلبو  29

  برعً

 



 

 

انًشاسكح في َذوج عٍ يىو انطفم  33

 (انماء يحاضشج)انعانًي 

 

 يشاسكح خايعح تغذاد كهيح انتًشيض 20/11/2017

انهماء االكاديًي يع سئيظ خايعح  34

 تغذاد

 

 حضىس خايعح تغذاد  10/1/2018

اعالٌ  اَداصانعشاق  انتضاياتّ  35

انذونيح تاتالف يخهفاخ االعهحح 

 انكيًياويح

 

 حضىس خايعح تغذاد  31/1/2018

 انعالخاخ انحذيثح نًشضى انغشطاٌ 36

 

 حضىس خايعح تغذاد كهيح انتًشيض 7/3/2018

تعهيًاخ انتشلياخ انعهًيح سلى  37

 انًضًىٌ وانياخ 2017نغُح 167

 انتُفيز

 

 حضىس خايعح تغذاد كهيح انتًشيض 19/3/2018

 احتفانيح يىو انكهيح 38

 

 حضىس خايعح تغذاد كهيح انتًشيض 19/4/2018

 وسشح عًم  39

حىل تثذيم انثشيذ االنكتشوَي يٍ 

smart mail انىG-mail 

 

 حضىس خايعح تغذاد كهيح انتًشيض 23-1-2018

وسشح عًم  عٍ كتاتح وتىثيك  40

 اخشاءاخ وًَارج انعًم

 

 حضىس خايعح تغذاد كهيح انتًشيض 11/6/2018

 

 

 

 انؼهًٍخاألَشطخ : طبثؼب  

 . 

  

  برط انكهٍخ دا م انكهٍخ  

 الٌٕعذ االشزاف ػهى يشبرٌغ رخزط انطهجخ

  ػعٕ فً انهغبٌ االيزحبٍَّ

  ػعٕ فً نغُخ انًُبْظ انؼهًٍخ

  ػعٕ فً نغبٌ انزذقٍق

 ػعٕ فً نغبٌ انزؼهٍى انًظزًز ٔنؼذح طُٕاد

 
 

 



 

 

انًشزٔػبد انجحضٍخ فى يغبل انزخصص نخذيخ انجٍئخ ٔانًغزًغ أٔ رطٌٕز : صبيُب

 انزؼهٍى 

 

  

 .ػعٌٕخ انٍٓئبد انؼهًٍخ انًحهٍخ ٔانذٔنٍخ : ربطؼب 

 الٌٕعذ 

  

  

 .كزت انشكز ، انغٕائش  ٔ شٓبداد انزقذٌز: ػبشزاً  

كزبة انشكز أٔ انغبئشح أٔ  د

 شٓبدح انزقذٌز

 انظُخ انغٓخ انًبَحخ

  2015 عبيؼّ ثغذاد  (1 )شكز ٔرقذٌز ػذد  1

 2018-1982 ثبثم/ثغذاد/ػًذاء كهٍبد انزًزٌط   (40)شكز ٔرقذٌز ػذد  2

 

  

 .انهغــبد :صبًَ ػشز  

  انهغح انعشتيح        

      انهغح االَكهيضيح       

 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

-1982 نجف/بابل / جامعه بغداد  29 1

2018 



 

 

 

 

 

 

 


