
 

 

 

 

 

 

 

 

 انظٛزِ انذارّٛ
 

 

 

 

         طؼبز حظٌٕ ذلٛزػبثس    :   ـى ـــــــــاالطــ

   1962 / 1 / 5  :   ربرٚد انًٛـالز

     يزشٔعخ:انحبنخ انشٔعٛخ 

  مفم ٔاحس     :ػـــــسز األٔالز  

 يظهًخ     :   انسٚـــــــــــبَخ

        رًزٚق األمفبل:      ؽــانزـرـؾ

  رسرٚظٛخ       :     انٕظٛفخ

        يسرص  :انسرعخ انؼهًٛخ 

               عبيؼخ ثغساز/ كهٛخ انزًزٚق / فزع رًزٚق األمفبل  :      ػُٕاٌ انؼًم

:          انؼًم   ْبرف

        07904355714        :   انٓبرف انُمبل

 yahoo . com  suad.noor @      :أالنكززَٔٙانجزٚس 

 

 .انًإْالد انؼهًٛخ : أٔالً  

 

التاريخ الكليـــة  الجاهعة الدرجة العلوية 

ثكبنٕرٕٚص 

 

 30/6/1968 كهٛخ انزًزٚق       ثغساز 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 2004/ 1 /25                   كهٛخ انزًزٚق        ثغساز انًبعظزٛز 

انسكزٕراِ 

 

 1/11/2012                   كهٛخ انزًزٚق   ثغساز 

   أذزٖ 

 انزسرط انٕظٛفٙ:   صبَٛب  

 

 

  .انزسرٚض انغبيؼٙ: صبنضبً  

 الى- هي الفترة  الجاهعة  (الكلية/ الوعهد )  الجهة ت

يحبكز /      كهٛخ رًزٚق  1

ذبرعٙ 

  2002 -1995عبيؼخ ثغساز          

/ 1/ 5     يٍ            عبيؼخ ثغساز رؼٍٛٛ   /كهٛخ انزًزٚق       2

 نحس أالٌ   2006

زائزح يسُٚخ /ٔسارح انـحخ يؼٓس انًٍٓ انـحٛخ انؼبنٙ   3

يؼٓس رًزٚق اَٜبس /انطت

 فٙ 890: رلى انكزبة انؼسز

26/3/2014 

1/9/2013-20 

/6/2014 

4    

 

 

 الى- الفترة هي  الجهة الوظيفة ت

   1986 /8  /22 يظزؼفٗ انكُس٘     يًزكخ عبيؼٛخ  1

  1987 / 5/1  هستقى اليرهوك   يًزكخ عبيؼٛخ  2

 1987 /11 / 2 يظزؼفٗ ؿساو انًزكش٘ انزؼهًٛٙ نألمفبل  يًزكخ عبيؼٛخ  3

  1999 / 8/ 1 أثٍ انٓٛضى  نهؼٌٕٛ  =        يًزكخ عبيؼٛخ 4

 – 2006 /1 /5     كهٛخ انزًزٚق     يسرص يظبػس  5

1/11/2012 

  لحد أالى – 1/11/2012 كهٛخ انزًزٚق   يسرصزكزٕر 6



 

 

 

 

 

 

 

 

 .انًمزراد انسراطٛخ انزٗ لًذ ثزسرٚظٓب: راثؼبً  

انظُـــــخ انًـــــبزح انمظـــى د 

 يحبكز /  لفزع رًزٚق األمفب 1

 ذبرعٙ

   1995- 1994٘  نهؼبو انسراص        رًزٚق األمفبل انؼًهٙ   

يحبكز / فزع أطبطٛبد انزًزٚق 2

ذبرعٙ ذبرعٗ  

 -1995   =                    رًزٚق ػًهٙ 

يحبكز /  فزع رًزٚق األمفبل 3   1996

ذبرعٙ   

 2000- 1999  =              رًزٚق األمفبل انؼًهٙ 

رًزٚق األمفبل انُظز٘ ٔانؼًهٙ   *  فزع رًزٚق  األمفبل  4

يبزح انًُٕ ٔانًُبء انجؼز٘ َظز٘ *

 . ٔػًهٙ

 

 

  ٔانؼًهٙ 

   نحس االٌ    2006

 رًزٚق األمفبل انُظز٘ ٔانؼًهٙ  * فزع رًزٚق االمفبل  5

يبزح انًُٕ ٔانًُبء انجؼز٘ َظز٘ *

 (انًزحهخ االٔنٗ)ٔػًهٙ 

 انًزحهخ انزاثؼخ /انًبزح االذزٛبرٚخ*

 

          2012-2011 

فزع رًزٚق االمفبل  . 6

اطزالو يمزرٚخ فزع رًزٚق االمفبل  *

 انؼسز 2014- 2013نهؼبو انسراطٙ 

  10/9/2013 فٙ 3593

رًزٚق األمفبل انُظز٘ ٔانؼًهٙ  *

يبزح انًُٕ ٔانًُبء انجؼز٘ َظز٘ *

( انًزحهخ االٔنٗ)ٔػًهٙ 
 انًزحهخ انزاثؼخ /انًبزح االذزٛبرٚخ*

 
 

2012-2013 

رًزٚق األمفبل انُظز٘ ٔانؼًهٙ    *  االمفبل فزع رًزٚق  6

يبزح انًُٕ ٔانًُبء انجؼز٘ َظز٘ *

. (انًزحهخ انضبَٛخ)ٔػًهٙ 

 انًزحهخ انزاثؼخ /انًبزح االذزٛبرٚخ*

 

 

2014 -2013  

/ االذـبؿبد ػًهٙ+انظًُبراد *فرع توريض االطفال  7

يبعظزٛز /  انسراطبد انؼهٛب

رًزٚق األمفبل انُظز٘ ٔانؼًهٙ  *

يبزح انًُٕ ٔانًُبء انجؼز٘ َظز٘ *

. (انًزحهخ انضبَٛخ)ٔػًهٙ 

 انًزحهخ انزاثؼخ /انًبزح االذزٛبرٚخ*

 
 

2014 -2015 

   يزحهخ راثؼخ   / انًبزح االذزٛبرٚخ فزع رًزٚق  األمفبل  8

Elective/Neonatology  ( ٙػًه

 (َٔظز٘

 (ػًهٙ َٔظز٘)يبزح انًُٕ ٔانًُبء انجؼز٘+ 

 (ػًهٙ َٔظز٘)رًزٚق االمفبل + 

 

 

 

=    

2015-2014  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Elective/Neonatology     أذزـبؿبد فزع رًزٚق  األمفبل  9

 (ػًهٙ َٔظز٘) يزحهخ راثؼخ 

 (ػًهَٙظز٘ ٔ)يبزح انًُٕ ٔانًُبء انجؼز٘+ 

انًزحهخ انضبَٛخ 

يزحهخ / (َظز٘ ٔػًهٙ)رًزٚق االمفبل + 

 صبنضخ

 

2015 - 1620 

 نهؼبو فزع رًزٚق  األمفبل 10

 2018-2017انسراطٙ 

يزحهخ / (َظز٘ ٔػًهٙ)رًزٚق االمفبل *

 صبنضخ

 أػزاف زراطبد ػهٛب*

 Clinical Nursingرسرٚض يبزح *

Electiveزراطبد / نطهجخ انًبعظزٛز

 ػهٛب 
ػزاف ػهٗ مبنت انًبعظزٛز طزبر ػجس 

 3/4/2018 فٙ 977انزطٕل ػطّٛ رلى االيز 

للعا م 2018-2017

 669الدراسي  رقن الكتاب 

 1/3/2018بتاريخ 

11.  

فزع رًزٚق  األمفبل نهؼبو 

 2019-2018انسراطٙ 

/ (َظز٘ ٔػًهٙ)رًزٚق االمفبل 

أػزاف زراطبد ػهٛب *

  (ػًهٙ) يبزح انًُٕ ٔانًُبء انجؼز٘* 

رسرٚض انًبزح االذزٛبرٚخ ػهى االٔراو 

ecology  نهًزحهخ انزاثؼخ 

 Clinical Nursingرسرٚض يبزح *

Electiveزراطبد ػهٛب / نطهجخ انًبعظزٛز

َظز٘ ٔػًهٙ 

أػزاف ػهٗ ثحش ررزط نطهجخ انًزحهخ *

 / 2019-2018 انزاثؼخ نهؼبو انسراطٙ

أػزاف ػهٗ مبنجخ انًبعظزٛز أَفبل ػجس 

  11 /22  فٙ 9399انكزٚى  رلى االيز 

  /2018   

-2018للعام الدراسي 

2019  

أػزاف ػهٗ مبنجخ 

انًبعظزٛز أَفبل ػجس 

 9399انكزٚى  رلى االيز 

   2018  /  11 /22 فٙ 
 

 

 .انزٙ ػبرن فٛٓبانؼهًٛخ ٔانُسٔاد انًإرًزاد : ذبيظب 

يكبٌ انظُــخ  انؼُٕاٌ  د 

أَؼمبزْب 

  َٕع انًؼبركخ
/ ثحش  )

ثٕطزز 

(  78)   انًؼبركخ فٙ زٔرح انزأْٛم انززثٕ٘- 1 (حلٕر

نهزسرٚظٍٛٛ   

 

 

 

انزؤ )) 

 

ال 

 24-19/6يٍ

/7/2006 

عبيؼخ 

يزكش /ثغساز

انزطٕٚز 

ٔانزؼهٛى 

انًظًز  

يؼبرن 

 16/10- 15 انًؼزكخ فٙ انًإرًز انضبَٙ ػؼز نكهٛخ انزًزٚق   2-

/2007 

حلٕر  كهٛخ انزًزٚق 



 

 

 

 

 

 

 

 

انزٕرز فٙ ) زٔرح انزؼهٛى انًظزًز انًؼبركخ فٙ  - 3

 (حبنزٙ انـحخ ٔانًزف

15 -

ا 16/4/2008

حلٕر   =         =         

ػٍ سرع انرالٚب  انُسٔح انؼهًٛخ انًؼبركخ فٙ- 4

 انغسػٛخ  

   4 /6 /2008           =        =  =  

اطزرساو ) رًزانًؼبركخ فٙ زٔرح انزؼهٛى انًض  -5

اإلحـبء انحٕٛ٘ فٙ ثحٕس انزًزٚق   

11 /6 /2008          =        =  =  

انًؼبركخ فٗ زٔرح انزؼهٛى انًظزًز ثاػطبء يحبكزح -  6

 (انؼُبٚخ ثبنطفم انرسٚظ )ػٍ  

 يؼبرن  =        =          2008 / 6/ 22

ثاػطبء 

يحبكزح 

 

انًؼبركخ فٙ زٔرح انزؼهٛى انًظزًز ثاػطبء يحبكزح - 7

 (انزٓبثبد انزُفظٛخ ػُس األمفبل  )ػٍ  

 يؼبرن  =        =            2008/ 8/ 13

ثاػطبء 

يحبكزح  

/ 10/ 16 -15انًؼبركخ فٙ انًإرًز انضبنش ػؼز نكهٛخ انزًزٚق   - 8

2008 

 حلٕر   =        =   

 Concept of mapping)انًؼبركخ فٙ َسٔح ػٍ - 9

) 

 19 /11 /

2008  

 حلٕر   =         =  

    =   =          =     2008 / 12 / 2 (حمٕق انطفم  )انًؼبركخ فٙ زٔرح انزؼهٛى انًظزًز - 10

انًؼبركخ فٙ انزظبْزح انًهَٕٛٛخ نًزف انزسرٌ   - 11

(TB  ) 

8 /3 /2009       =          =  =    

 Climacteric, age (انًؼبركخ فٙ انسٔرح انؼهًٛخ -  12

& its  complaints  

1 / 4 / 2009   =           =   =     

 Relaxation))انًؼبركخ  فٙ زٔرح  -  13

techniques  

15/ 4 / 2009   =            =  =      

 Genetic)  ) ػٍ     انؼهًٛخ انًؼبركخ فٙ َسٔح-  14

counseling 

26/  4 / 2009   =             =   =      

انًؼبركخ فٗ انًإرًز انزاثغ  نهزًزٚق فٙ ٔسارح -  15

انـحخ  

لبػخ زرة    2009 /5/ 5 -4

 انًٕطٕ٘

     =      

       =  =           =    2009 / 5 / 6انًؼبركخ فٙ َسٔح ػٍ أَفهَٕشا انرُبسٚز  -  16

 يؼبرن   =            =    2009 / 6 /28انًؼزكخ فٙ زٔرح ػٍ أَفهَٕشا انطٕٛر  -  17

 Autism)انًؼبركخ فٙ انًإرًز انضبَٙ نساء انزٕحس - 18

) 

لبػخ زرة    2010 /4 /1

 انًٕطٕ٘

 حلٕر  

 حلٕر   كهٛخ انزًزٚق    2010 / 4 / 6انًؼبركخ فٙ َسٔح ػٍ أطزار انمهت ٔ ٔظبصفّ انرفٛخ   - 19

 Stander infection)انًؼبركخ انُسٔح انؼهًٛخ - 20

control )  

    =   كهٛخ انزًزٚق    2010 / 4 / 26

     =  كهٛخ انطت    2010 / 5 /20انًؼبركخ فٙ انًإرًز انؼهًٙ ػٍ يكبفحخ  طزمبٌ -  21



 

 

 

 

 

 

 

 

انضس٘  

انًؼبركخ فٙ َسٔح ػٍ االَحزاف انظهٕكٙ نسٖ -  22

انؼجبة  

ٔسارح انؼجبة   2010 / 5 / 31

ٔانزٚبكخ  

  =      

 

 

 

23 -

 

انًؼبركخ فٙ انًإرًز انٕمُٙ انؼهًٙ األٔل 

نكهٛبد انزًزٚق 

13- 14/ 10 

/2010 

  

 كهٛخ 

انزًزٚق 

 

  =       

   

انًؼبركخ فٙ انًإرًز انؼهًٙ انضبَٙ ػؼز نٓٛئخ  - 24

انزؼهٛى انزمُٙ 

كجبحش كهٛخ انزمُٛخ  2011 /3/ 28

 انطالثٙ األٔل نجحٕس رانًؼبركخ فٙ انًإرى- 25

انزرزط  

يؼبرن  كهٛخ انزًزٚق  29/5/2011

انًؼبركخ فٙ انًإرًز انٕمُٙ نجحٕس انظزمبٌ - 26

انكؼف انًجكز ػٍ طزمبٌ انضس٘ ٔػُك انزحى  /

ٔرػخ )يؼبرن كهٛخ انطت    30/6/2011- 29

 (  ػًم

انًؼبركخ فٙ انًإرًز انؼهًٙ انظُٕ٘ انربيض -  27

ػؼز  

26 – 

27/10/2011 
حلٕر كهٛخ انزًزٚق 

  15-14 المشاركة فً المؤتمر العلمً العالمً السنوي لوزارة الصحة- 28

/1/2012 

قاعة درب 

 الموسوي
حلٕر 

29 -School Health Program انًؼبركخ فٙ َسٔح   

     ػٍ

 حلٕر كهٛخ انزًزٚق 6/2/2012

حلٕر كهٛخ انزًزٚق  concept of mapping     12/2/2012المشاركة فً الندوة عن - 30

حلٕر كهٛخ انزًزٚق   Basics of Nutrition 15/2/2012المشاركة فً الندوة عن   - 31

المركز القومً / المشاركة فً الندوة حول حقوق اإلنسان - 32

 لحقوق اإلنسان

ٔرػخ )يؼبرن كهٛخ انزًزٚق   4/2012 / 4 – 3

 ( ػًم

المشاركة فً الندوة حول اتفاقٌة بشأن الحقوق السٌاسٌة - 33

 للمرأة

حلٕر كهٛخ انزًزٚق  18/4/2012

 - فً صالة الوالدة المشاركة فً الدورة عن إنعاش الولٌد- 34

 االختبار األول

مستشفى  7/7/2012

 التمرٌض الخاص
اػطبء 

يحبكزح 

( ٔرػخ ػًم)يغ

-  فً صالة الوالدةالمشاركة فً الدورة عن إنعاش الولٌد- 35

(ٔرػخ ػًم مع االختبار الثانً  

مستشفى  4/10/2012

 التمرٌض الخاص
اػطبء 

يحبكزح 

( ٔرػخ ػًم)يغ

 Nursingالمشاركة فً ندوة التعلٌم المستمر  - 36

education: the modernity 

حلٕر  كهٛخ انزًزٚق 9/10/2012

مستشفى  10/10/2012 – فً صالة الوالدة وة عن إنعاش الولٌدرد لمشاركة فً- 37

 التمرٌض الخاص
اػطبء 



 

 

 

 

 

 

 

 

يحبكزح   (ٔرػخ ػًممع  - االختبار الثالث

( ٔرػخ ػًم)يغ

المشاركة فً المؤتمر العلمً السادس عشر لكلٌة التمرٌض - 38

دائرة مدٌنة الطب- بالتعاون مع وزارة الصحة–   

17-

18/10/2012 

قاعة درب 

الموسوي 
حلٕر 

 

 

 حضوركلٌة التمرٌض   communication skills 3/12/2012المشاركة فً الندوة حول - 39

تكملة , فً صالة الوالدةمشاركة فً الدورة عن إنعاش الولٌد - 40

 مع عمل امتحان االختبار االخٌر مع تطبٌق الختبار الثالثا

  عملً 

مستشفى   4/12/2012

التمرٌض 

الخاص 

اػطبء 

يحبكزح 

( ٔرػخ ػًم)يغ

معاٌٌر تقوٌم األداء )المشاركة فً الندوة العلمٌة بعنوان -  41

(الداخلً لكلٌات التمرٌض العراقٌة   

 حضوركلٌة التمرٌض  2012 / 12 / 19

المشاركة فً ورشة العلمٌة التخصصٌة  حول المشاكل - 42

  دون سن الخامسة  طفال لالالتغذٌة

كلٌة التربٌة  19-20/2/2013

 للبنات
اػطبء 

يحبكزح 

( ٔرػخ ػًم)يغ

 حضور كلٌة التمرٌض 2013 / 3 / 11 المشاركة فً الندوة حول األخالقٌات فً البحث العلمً- 43

المرأة  )المشاركة فً المؤتمر العلمً النسوي الثانً بعنوان - 44

(والعلوم فً العراق   

26 – 28 / 3 /

2013 

كلٌة العلوم 

جامعة / للبنات 

 بغداد

 حضور

بناء  )المشاركة فً الندوة العلمٌة لضمان الجودة بعنوان - 45

معاٌٌر التقوٌم وتحدٌد األوزان واستخراج اإلحكام لكلٌات 

   (التمرٌض

 كلٌة التمرٌض 2013 / 4 / 3

 

 حضور

 مشاركةكلٌة التمرٌض  2013 / 4 / 10 المشاركة فً احتفالٌة الكلٌة- 46

التكنولوجٌا  )المشاركة فً الندوة العلمٌة  الثانٌة بعنوان - 47

(الحدٌثة ودورها فً تطوٌر الدواء   

/ كلٌة الصٌدلة  2013 / 4 / 14

الجامعة 

 المستنصرٌة

حضور 

المشاركة فً الندوة العلمٌة بعنوان  المعوقات فً استعمال - 48

األسالٌب الحدٌثة فً تعلٌم التمرٌض حول األخالقٌات فً 

 البحث العلمً

 كلٌة التمرٌض 2013 / 4 / 15

 

حضور 

المشاركة فً الندوة العلمٌة بعنوان مبادئ إدارة الجودة - 49

)الشاملة ونظام الجودة  ISO9001  )   لكلٌات التمرٌض

 العراقٌة

 كلٌة التمرٌض 2013 / 4 / 16

 

حضور 

أدوات معاصرة فً  )المشاركة فً الندوة العلمٌة بعنوان - 50

(ضبط الجودة   

 كلٌة التمرٌض 2013 / 4 / 23

 

 حلٕر

 للوقوف على واقع األولىالمشاركة فً الندوة الوطنٌة - 51

(النقابة ورسم السٌاسات المستقبلٌة لها   

 كلٌة التمرٌض 2013 / 5/  2

 

 حضور

وسائل تنظٌم األسرة )المشاركة فً الندوة العلمٌة بعنوان - 52

    (الطبٌعٌة

 كلٌة التمرٌض 2013 / 5 / 7

 

 حضور

 حضور كلٌة التمرٌض 8/5/2013المشاركة فً الندوة العلمٌة بعنوان مبادئ إدارة الجودة -  53



 

 

 

 

 

 

 

 

  الشاملة ونظام الجودة

/ المشاركة فً المؤتمر العلمً العالمً الثامن لكلٌة الطب- 54

جامعة النهرٌن بالتعاون مع دائرة صحة الكرخ ومستشفى 

 الكاظمٌة

5 – 6/ 5 / 

2013 

كلٌة طب 

النهرٌن 

مشاركة 

 الطالبً الثالث مشارٌع التخرج المشاركة فً المؤتمر العلمً- 55

(2013-2012  )للعام الدراسً  

 كلٌة التمرٌض 2013 / 5 / 9

 

مشاركة 

 

القٌام بتنظٌم دورة  بإعطاء محاضرات مع ورش عمل  عن - 56
الطفل الخدٌج صفاته وكٌفٌة , إنعاش الولٌد فً صالة الوالدة

العناٌة باألم الحامل والعناٌة باألم , العناٌة التمرٌضٌة له
, وضعٌة الكنغر وأهمٌتها لالم والطفل, والطفل بعد الوالدة
 كٌفٌة أعطاها وأمثلة وأهمٌتها و ي العراقلقاحات األطفال ف

 عن اإلمراض المعدٌة  

12 – 16/ 5 / 
2013 

مشاركة  مستشفى الٌرموك
بإعطاء 

محاضرات 
مع ورش 

عمل   

  المشاركة فً الندوة العلمٌة حول فائدة جهاز- 58
R.O     من شركة النبع الصافً للتكنولوجٌة المتعددة

 حضور كلٌة التمرٌض 1/10/2013

 حضور كلٌة التمرٌض 3/10/2013 المشاركة فً الندوة العلمٌة بعنوان الذكاء عند االطفال- 59

المشاركة فً المؤتمر العلمً السنوي السابع عشر لكلٌة - 60
  التمرٌض 

16-
17/10/2013 

قاعة درب 
 الموسوي

 حضور

 كلٌة التمرٌض 2013 / 12/ 1  المشاركة فً الندوةالعلمٌة عن العنف ضد المرأة - 61
 

حضور 

المشاركة فً المؤتمر السنوي العلمً لمدٌنة الطب التعلٌمٌة - 62
 (مؤتمر الكفاءات العلمٌة الطبٌة العلمٌة) 2013لعام

11-
12/12/2013 

قاعة درب 
الموسوي 

حضور 

تطبٌق المعلومات  )المشاركة فً المؤتمر الخاص بمشروع - 63
التً أعطٌت فً الورش التدرٌبٌة آلنعاش االطفال الحدٌثً 

 (الوالدة من قبل الكادر الطبً

17 /12  / 2013  
  1290العدد 

بتارٌخ 
15/12/2013  

فندق /قاعة الوركاء
-كرستال كراند

عشتار شٌراتون )
 (سابقا

المشاركة 
بأعطاء 
 محاضرة
فالم وعرض ا
وعرض 
البوستر 

 كلٌة التمرٌض  29/1/2014المشاركة فً الورشة العلمٌة  بعنوان أالنعاش القلبً الرئوي  - 64
 

مشاركة 

المشاركة فً الورشة العلمٌة  بعنوان أالنعاش - 65
 لالطفال من سن سنة فما  (CPR) القلبً الرئوي

 فوق

 كلٌة التمرٌض 3/1/2014
 

حضور 

المشاركة فً الندوةالعلمٌة لمناقشة تعلٌمات الترقٌات العلمٌة  66-
واستعراض لتجربة دولة االمارات العربٌة فً أنشاء 
وأستخدام مختبرالمحاكاة السرٌرٌة لتدرٌب طلبة كلٌة 

   التمرٌض

 كلٌة التمرٌض  2014 /5/ 7
 

حضور 

انًؼبركخ فٙ انٕرػخ انؼهًٛخ  ثؼُٕاٌ أالَؼبع انمهجٙ  -67

 ػٓز انٗ ػًز طٍ 1 نالمفبل يٍ  (CPR)انزئٕ٘ 

 .انربيظخ

حضور كلٌة التمرٌض   5/2014/ 8

 كلٌة التمرٌض 3/6/2014 (محاضرة عن فٌروس كورنا ( المشاركة فً الندوةالعلمٌة -68
 

حضور 

المواصفات القٌاسٌة )المشاركة فً الحلقة النقاشٌة بعنوان  -69
 الطرٌق نحو التنمٌة المستدامة  ISO26000الدولٌة 

 (للعراق الجدٌد 

قاعة / جامعة بغداد  28/9/2014
المرحوم 

الدكتورمهدي 
حنتوش  

حضور 



 

 

 

 

 

 

 

 

حضور كلٌة التمرٌض  1/12/2014المشاركة فً ٌوم العنف ضد المرأة   -70

لدائرة مدٌنة الطب   العلمً التحدي المشاركة فً المؤتمر -71
التعلٌمٌة  

17- 18/ 12 / 

2014  

قاعة درب 
الموسوي 

حضور 

فسلٛخ انًؼبركخ فٙ انٕرػخ انؼهًٛخ  ثؼُٕاٌ أل- 72

 انـحٛخ 

5/4- 9/4 

/2015  

 كلٌة التمرٌض
 

مشاركة 

للجنة  أعنالعلمٌة   ورشة والدورةالمشاركة فً ال- 73
 االمتحانٌة 

19-

21/4/2015  

قاعة / جامعة بغداد
المرحوم 

الدكتورمهدي 
حنتوش 

حضور 

المشاركة فً المؤتمر العلمً السنوي الثامن عشر لكلٌة - 74
 التمرٌض

18 -19 

/9/2015 

قاعة درب 
الموسوي 

حضور 

حضور كلٌة التمرٌض  15/12/2015 المشاركة فً الندوة العلمٌة عن ٌوم العنف ضد المرأة 

المشاركة فً المؤتمر العلمً السنوي العالمً لدائرة مدٌنة - 74
مؤتمر الكفاءات العلمٌة الطبٌة ) 2015الطب التعلٌمٌة للعام 

 (العلمٌة

16-

17/12/2015 

قاعة درب 
 الموسوي

حضور 

األرشاد النفسً وأستراجٌات بناء )لمشاركة فً الندوةالعلمٌة-  75
 (األنسان 

جامعة  17/1/2016
كلٌةالتربٌة /بغداد

قاعة /للبنات
 المصطفى

حضور  

  -20 المشاركة فً مؤتمر ترصٌن التعلٌم العالً فً العراق - 76

21/1/2016  

قاعة / جامعة بغداد
 الحكٌم 

حضور 

حضور كلٌة التمرٌض  8/3/2016 المشاركة فً أالحتفالٌة بٌوم المرأة العالمً -  77

حضور جامعة بغداد  2016/ 5/5بغداد جامعة  المشاركة فً أالحتفالٌة بٌوم -78

حضور كلٌة التمرٌض  2017/10/4  التدرٌب فً المختبراتالمشاركة فً الندوةالعلمٌة لمناقشة .79

المشاركة فً مناقشة عناوٌن الرسائل واالطارٌح لطلبة  .80
الدراسات العلٌا  

حضور كلٌة التمرٌض   2017/ 3/12

المشاركة فً المؤتمر العلمً السنوي العالمً لدائرة مدٌنة  .81
  2017الطب التعلٌمٌة للعام 

قاعة درب  13-14/12/2017
الموسوي  

حضور 

المشاركة فً الندوةالعلمٌة أثر االستقطاعات على أستحقاقات . 82
 فً 206: تأٌٌد مشاركة رقم الكتاب العدد )اآلستاذالجامعً 

24/1 /2018 

مركز التعلٌم  17/1/2018
جامعة / المستمر

قاعة الدكتور / بغداد
علً الوردي 

 مشارك

المشاركة فً المؤتمر العلمً السنوي التاسع عشر فً كلٌة . 83
جامعة بغداد تحت الرؤى المستقبلٌة الهادفة /التمرٌض

لتطوٌر التمرٌض السرٌري والقبالة فً الموسسات الصحٌة  

21 – 22/ 2 

/2018      

/ كلٌة التمرٌض
قاعة الكبرى 

حضور 

المشاركة فً المحاضرة عن الفوائد الصحٌة للصالة للتعلٌم .  84
 المستمر

/ كلٌة التمرٌض 27/2/2018
( 7 )قاعة 

حضور 

المشاركة فً فً ورشة العمل الموسومة عن المشكالت . 85
 Google scholarوالحلول فً موقع 

مركز التعلٌم  28/2/2018
جامعة / المستمر

قاعة الدكتور / بغداد
علً الوردي 

حضور 

المشاركة فً فً ورشة العمل الموسومة للجنة الترقٌات . 86
 لسنة 167تعلٌمات الترقٌات العلمٌة رقم )العلمٌة عن 

  ( المضمون ة وألٌات التنفٌذ 2017

/ كلٌة التمرٌض 2018/ 19/3
قاعة الكبرى 

حضور 



 

 

 

 

 

 

 

 

ساتالمشاركة فً المؤتمر العلمً السنوي . 87 لدرا يا  ل ل ع ال
ض  تمري ية ال ل ي ك  ف

-1011/6 

/2018  

/ كلٌة التمرٌض
قاعة الكبرى 

حضور 

 المشاركة فً فً ورشة العمل الموسومة عن . 88
Academic of writing   لدكتور المدرس محمد باقر  

 الجبوري

/ كلٌة التمرٌض  2018 /6 /11
قاعة الكبرى 

حضور 

  المشاركة فً ورشة العمل الموسومة عن . 89
Presentation agenda target audience 

س صادق  رللدكتور المد

/ كلٌة التمرٌض  11/6/2018
قاعة الكبرى 

حضور 

 9/8 – 5/8المشاركة فً دورة سالمة اللغة العربٌة  . 90

/2018 

كلٌة / جامعة بغداد 
/ العلوم االسالمٌة 
قسم الغة العربٌة 

مشارك 

بغداد فً دخولها جامعة  لمشاركة فً أالحتفالٌةا. 91

تصنٌف التاٌمز البرٌطانً ضمن أفضل الجامعات 
 العالمٌة

االحس 

30/9/2018 

قاعة / جامعة بغداد
الحكٌم  

حضور 

المشاركة فً ورشة العمل الموسومة عن ألٌة . 92
وقواعد تقٌٌم الدراسات العلٌا والنشر فً المجالت 

/ 16/10 فً 7150/د: رقم الكتاب العدد) العالمٌة
2018 

كلٌة / جامعة بغداد 1/10/2018  
قاعة /  االعالم

السٌد الشهٌد 
الصدر  

مشارك 

حضور مناقشة طالب الماجستٌر عامرعبد هللا عن . 93
التحري عن عوامل الخطورة للتوحد بٌن االطفال فً 

مركز التوحد فً مدٌنة ذي قار 

/ كلٌة التمرٌض 2018/ 16/9
قاعة الكبرى 

حضور 

حضور مناقشة طالبة الماجستٌر ود راضً طالب . 94
عن دور الروحانٌة فً أستراجٌات التكٌف مع 

المرض النفسً بٌن المرضى النفسٌن فً العٌادات 
الخارجٌة فً المستشفٌات التعلٌمٌة فً مدٌنة بغداد 

/ كلٌة التمرٌض 4/10/2018
قاعة الكبرى 

حضور 

المشاركة فً الزٌارة المٌدانٌة لجمعٌة التعاون . 95
الخٌرٌة  

 2472رقم الكتاب   4/10/2018
 25/9/2018فً 

مشارك 

  انًإرًز انؼهًٙ انظُٕ٘ انؼبنًٙ يؼبركخ فٙال. 96

   2018 نسائزح يسُٚخ انطت انزؼهًٛٛخ نهؼبو
12-13/12 /

2018 

ٔسارح انـحخ 

زائزح يسُٚخ /

لبػخ ح /انطت

 زرة انًٕطٕ٘

حضور 

المشاركة فً الندوة الوطنٌة لمناسبة الشهر العالمً .  97
تنظم وزارة التعلٌم العالً والبحث  )2019للسرطان 

جهار االشراف والتقوٌم العلمً والمركز )العلمً 
باتلتعاون مع  (الوطنً الرٌادي لبحوث السرطان

دائرة مدٌنة الطب وبالتسٌق مع / وزارة الصحة 
 (منظمة الصحة الصحة العالمٌة

/ وزارة الصحة 27/2/2019
/ دائرة مدٌنة الطب 

قاعة درب 
الموسوي 

حضور 

 

 

 

 

 .  االذزٖاألَؼطخ انؼهًٛخ  : زطبطب 



 

 

 

 

 

 

 

 

ذبرط انكهٛخ زاذم انكهٛخ 

اإلػزاف ػهٗ ثحٕس مهجخ انزرزط نهؼبو انسراص - 1 

 انًؼبركخ فٙ ٕٚو انكهٛخ  2007- 2006

  انًًزكبد فٙ يظزؼفٗ ئػطبء- 1

انٛزيٕن يحبكزح ػٍ كٛفٛخ رمٛٛى 

 ,ٔانؼُبٚخ ثبنطفم انرسٚظ يغ ٔرػخ ػًم

 . 2012 /2 / 7فٙ 

 
اإلػزاف ػهٗ ثحٕس مهجخ انزرزط نهؼبو . 2

   2008 – 2007انسراص

 فً المشاركة فً الدورة عن إنعاش الولٌد.2
ي  االختبار األول-صالة الوالدة    ف

 فً مستشفى التمرٌض الخاص 7/7/2012
بأعطاء محاضرات وعرض افالم وعرض 

 بوستر وتطبٌق عملً عن انعاش الولٌد

 ثبنطفم  أػطبء يحبكزح ػٍ كٛفٛخ انؼُبٚخ انًؼبركخ فٙ  .3

 2008 / 6/ 22 انًظزًز ثزبرٚد انرسٚظ نغُخ انزؼهٛى

انًؼبركخ فٙ انسٔرح ػٍ ئَؼبع انٕنٛس فٙ .3

 (ٔرػخ ػًماالذزجبر انضبَٙ يغ -ؿبنخ انٕالزح 

فٙ يظزؼفٗ انزًزٚق  4/10/2012فٙ 

انربؽ ثأػطبء يحبكزاد ٔػزف افالو 

ٔػزف ثٕطزز ٔرطجٛك ػًهٙ ػٍ اَؼبع 

 انٕنٛس

أػطبء يحبكزح ػٍ اَفهَٕشا انطٕٛر نغُخ انًؼبركخ فٙ - 4

 14/10/2010-13 انًظزًز ثزبرٚد انزؼهٛى

 / انٕالزح   انًًزكبد فٙ ؿبنخ ئػطبء.4

كٛفٛخ رؼمٛى يظزؼفٗ انكزايخ يحبكزح ػٍ 

عد   ٔرحلٛز ؿبنخ انٕالزح لجم  ٔالزح وب

 / 2 /16 فٙ  نغزف اَؼبع انٕنٛس انطفم

2012 . 

انًؼبركخ فٙ زٔرح انزؼهٛى انًظزًز ثاػطبء .5

فٙ  (انزٓبثبد انزُفظٛخ ػُس األمفبل )يحبكزح ػٍ  

13/8/2008 

نًؼبركخ فٙ زرٔح ػٍ ئَؼبع انٕنٛس فٙ .5

ٔرػخ يغ -  االذزجبر انضبنش– ؿبنخ انٕالزح 

فً مستشفى  2012 /10/10فٙ  (ػًم
التمرٌض الخاص بأعطاء محاضرات وعرض 

افالم وعرض بوستر وتطبٌق عملً عن 
 انعاش الولٌد

نهًزحهخ اإلػزاف ػهٗ ثحٕس مهجخ انزرزط - .4

  2009 - 2008 نهؼبو انسراصانزاثؼخ 

  انًًزكبد فٙ يظزؼفٗ ئػطبء- 3

انٛزيٕن يحبكزح ػٍ ئَؼبع انٕنٛس فٙ 

 18/7/2012ؿبنخ انٕالزح  فٙ 

  نهًزحهخ انزاثؼخاإلػزاف ػهٗ ثحٕس مهجخ انزرزط- 5

  2010 –2009ٔانؼبو انسراطٗ

 

انزسرٚض يبزح رًزٚق االمفبل فٙ 

ٔسارح / يؼٓس انًٍٓ انـحٛخ انؼبنٙ 

  2014-2013نهؼبو انسراطٙ /انـحخ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  نهًزحهخ انزاثؼخ اإلػزاف ػهٗ ثحش مهجخ انزرزط. 7

 2012-2011نهؼبو انسراطٙ 

لقٌام بتنظٌم دورة  بإعطاء محاضرات مع ا
ورش عمل  عن إنعاش الولٌد فً صالة 

الطفل الخدٌج صفاته وكٌفٌة العناٌة , الوالدة
العناٌة باألم الحامل والعناٌة , التمرٌضٌة له

وضعٌة الكنغر , باألم والطفل بعد الوالدة
ي لقاحات األطفال ف, وأهمٌتها لالم والطفل

 كٌفٌة أعطاها وأمثلة عن وأهمٌتها و العراق
مع ورش عمل وعرض اإلمراض المعدٌة 

افالم وعمل امتحان للمشاركٌن فً مستشفى 
  2013 / 5 /16 – 12الٌرموك التعلٌمً فً 

  نهًزحهخ انزاثؼخ  اإلػزاف ػهٗ ثحش مهجخ انزرزط.8

 2013-2012نهؼبو انسراطٙ 

فً مشاركة فً الدورة عن إنعاش الولٌد 
 مع عمل الختبار الثالثتكملة ا, صالة الوالدة

امتحان االختبار االخٌر مع تطبٌق عملً عن 
 4/12فً  اجراءات ككٌفٌة انعاش الولٌد 

  فً مستشفى التمرٌض الخاص2012/

    2008-2007فٙ   انًؼبركخ فٙ نغُخ انُبز٘ . 9

 انزرزط ٔسانًؼبركخ فٙ نغُخ يؼبرٚغ ثح.  10

   2012-2011 نهًزحهخ انزاثؼخ نهؼبو انسراطٙ نهطهجخ

 

- نهؼبو انسراصانًؼبركخ فٙ نغُخ انزؼهٛى انًظزًز. 11

  2014- 2013 ٔ انؼبو انسراطٙ 2012-2013

 

 نهًزحهخ مهجخلاإلػزاف ػهٗ ثحش انزرزط .. 12

  2014-2013 نهؼبو انسراطٙ انزاثؼخ

 

 نهًزحهخ مهجخلاإلػزاف ػهٗ ثحش انزرزط . 13

  2014 – 2015 نهؼبو انسراطٙ انزاثؼخ

المشاركة فً الزٌارة المٌدانٌة لجمعٌة 

  2018/ 4/10 فٙ التعاون الخٌرٌة

٘ 25/9/2018 فً 2472رقم الكتاب 

  ثـفخ يؼبرن2018 / 4/10

 نهًزحهخ مهجخلاإلػزاف ػهٗ ثحش انزرزط .. 14

 2015 – 2016 نهؼبو انسراطٙ انزاثؼخ

انمٛبو   ثأػطبء يحبكزح ػٍ انزغٛزاد 

انفظهٕعٛخ فٙ يزحهخ انجهٕؽ نطهجخ 

انًزحهخ انزاثغ أػساز٘ فٙ يسرطخ 

نهؼبو  صبَٕٚخ ػًز انًرزبر نهجٍُٛ

  2015-2014انسراطٙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلػزاف ػهٗ ثحٕس مهجخ انزرزط نهؼبو انسراطٙ.. 15

2017-2018    

انًؼبركخ فٙ نغُخ انًكزجخ *

  انًؼبركخ فٙ نغُخ االرػبز انززثٕ٘*

-2017نهؼبو انسراطٙ رمٛٛى رطبئم انًبعظزٛز* 

2018 : 

1.  Assessment of quality of nursing care 

for premature during nasogastric tube 

feeding in neonatal intensive care unit 

at Al-batool teaching hospital in Diyala 

city 

2. Effectiveness of education health 

program on nurse’s knowledge about 

care of neonatal jaundice at neonatal 

intensive care unit in Al-nasiriyah city 

hospital 

فؼبنٛخ انجزَبيظ انزؼهًٛٙ انـحٙ ػهٗ يؼبرف . 3

انًزكٍٛ حٕل أذًبط انغٓبس انزُفظٙ انحبز فٙ 

.  يظزؼفٗ انطفم انًزكش٘ انزؼهًٛٙ فٙ يسُٚخ ثغساز 

فؼبنٛخ انجزَبيظ انزؼهًٛٙ انـحٙ ػهٗ يؼبرف  . 4

انًزكٍٛ حٕل احزٛبعبد انٕنٛس انًجزظز فٙ ٔحسح 

انؼُبٚخ انًزكشح فٙ يظزؼفٛبد االمفبل انزؼهًٛٛخ 

 نًسُٚخ ثغساز

  5. Burden of children with a norectal 

malformation on mothers at pediatric 

teaching hospitals   in Baghdad city 

انًؼبركخ فٙ نغُخ االطزالل انربؿخ ثفزع . 16

 رلى 2018 – 2017رًزٚق االمفبل نهؼبو انسراطٙ 

  1/3/2018 ثزبرٚد 670انكزبة 

رئبطخ نغُخ ػطت انكزت انمسًٚخ نًغبَٛخ  نهؼبو . 17

  2019-2018انسراطٙ 

 

رمٛٛى رطبئم انسكزٕراِ ٔانًبعظزٛز نهؼبو انسراطٙ . 18

2018-2019  

 

االػزاف ػهٗ ثحش انزرزط نهًزحهخ انزاثؼخ نهؼبو . 19

 2019-2018انسراطٙ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

أٔ انًؼزٔػبد انجحضٛخ فٗ يغبل انزرـؾ نرسيخ انجٛئخ ٔانًغزًغ : طبثؼب 

 . رطٕٚز انزؼهٛى

 انظُخ يحم انُؼز أطى انجحش د

 يؼهٕيبد األيٓبد رغبِ األمفبل انًـبثٍٛ  ثبإلطٓبل رحذ  1

 طُٕاد     ( 5 )ػًز 

  يغهخ كهٛخ انزًزٚق

لد 22   1 ػسز , مج
 20 / 5 / 

2009  

  
رمٕٚى يًبرطبد االيٓبد رغبِ انؼُبٚخ ثبنطفم انًـبة ثفزحخ  2

 انمـجخ انٓإائٛخ

يغهخ كهٛخ انزمُٛخ 

 2 المجلد/انطجٛخ

28/3/ 2011   

-59 الصفحات 
66 

 
رمٛٛى يؼبرف انًًزكبد َحٕ  حبعخ انٕنٛس نإلَؼبع فٙ غزفخ  3

 انؼًهٛبد  

 يغهخ كهٛخ انززثٛخ 

  األطبطٛخ
Vol.18 No. 75      

25/5/2012  

-181 الصفحات

192 

 رمٕٚى يًبرطبد انًًزكبد رغبِ ئَؼبع انٕنٛس فٙ ؿبنخ 4

 انٕالزح 

 

يغهخ انكٕفخ نؼهٕو 

 Vol. 2 انزًزٚق

,No.3     

  

2013  

 -91  الصفحات

85  

أصز ثزَبيظ رسرٚجٙ إلَؼبع انٕنٛس ػهٗ يًبرطبد انًًزكبد   5

 فٙ غزفخ انؼًهٛبد

  يغهخ كهٛخ انـٛسنٛخ

Vol: 13  No: 2   

Pp: 27 - 35  

35 – 27  

 2013 

رمٕٚى يًبرطبد انًًزكبد  ثبرغبِ رطجٛك يمٛبص أثكبر ػهٗ  6

األمفبل حسٚضٙ انٕالزح فٙ غزفخ انؼًهٛبد فٙ يسُٚخ ثغساز 

  يغهخ كهٛخ انـٛسنٛخ

 AL- mustansiryah 

Journal of 

Pharmaceutical 

Sciences.  (AJPS). 

Vol.14. No.1 : PP34-

42  

20/6/2013  

رمٕٚى يًبرطبد انًًزكبد  ثبرغبِ انؼُبٚخ ثبنطفم حسٚش   7

انٕالزح فٙ غزفخ انٕالزح فٙ  انٕالزح ثؼس انٕالزح يجبػزرب ثؼس

يسُٚخ ثغساز يظزؼفٛبد  

  انطتيغهخ كهٛخ

faculty Med. 

Baghdad vol.56 – 

No.1 2014. PP 62- 

66     

22/1/2014 

 رأصٛز ثزَبيظ رضمٛفٙ ؿحٙ ػهٗ  يًبرطبد انًًزكٍٛ رغبِ انؼزبٚخ  . 8

 ثبألمفبل حسٚضٙ انٕالزح انذٍٚ ػُسْى انٛزلبٌ انٕالز٘ فٙ ٔحسح حسٚضٙ اأالز 

  فٙ يسُٚخ ثغسازانًزكشح

  انطتيغهخ كهٛخ

faculty Med. 

Baghdad  

Vol.58-No.2: 

2016  

Pp 154-158 

30/3/2016 

 فؼبنٛخ ثزَبيظ انـحٙ انزضمٛفٙ فٙ يًبرطبد انًًزكٍٛ رغبِ انؼُبٚخ . 9

 ثبألمفبل حسٚضٙ انٕالزح انًـبثٍٛ ثزهٕس انسو فٙ انحبكُخ فٙ ٔحسح

 انؼُبٚخ انًزكشح نحسٚضٙ انٕالزح  فٙ انًظزؼفٛبد انزؼهًٛٛخ فٙ يسُٚخ ثغساز 

Indian Journal of 

Public Health 

Research & 

Development  Vol.9 

No. 8 

2018 /8 / 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

رمٕٚى يًبرطبد األيٓبد رغبِ األمفبل  انًـبثٍٛ ثبنحٕل فٙ يظزؼفٗ  . 11

اٍٚ انٓٛى انزؼهًٛٙ نهؼٌٕٛ فٙ يسُٚخ ثغساز    

Indian Journal of 

Public Health 

Research & 

Development Vol.9 

No. 12 December 

15/10/2018 pp. 905- 

910. 

15/10/2018 

 

 

 

 

 .كزت انؼكز ، انغٕائش  ٔ ػٓبزاد انزمسٚز: صبيُب 

كزبة انؼكز أٔ انغبئشح أٔ ػٓبزح د 

انزمسٚز 

 انظُخانغٓخ انًبَحخ 

ػكز ٔرمسٚز يٍ طإٔل لظى ػًهٛبد  1

انكظٕر 

ٔسارح / يظزمٗ انكُس٘ انؼبو 

انـحخ 

29 / 12 / 1986  

  1987 / 4 / 13زاصزح انٛزيٕن انطجٛخ  ػكز ٔرمسٚز يٍ طإٔل انكهٛخ انـُبػٛخ   2

 كهٛخ ػكز ٔرمسٚز يٍ انظٛس ػًٛس 3

انزًزٚق 

 2008     عبيؼخ ثغساز / كهٛخ رًزٚق 

  28/4/2009ػًٛس كهٛخ رًزٚق ػكز ٔرمسٚز يٍ انظٛس انؼًٛس  4

ػكز ٔرمسٚز يٍ انظٛس ٔسٚز انزؼهٛى انؼبنٙ  5

 ٔانجحش انؼهًٙ 

  ٔسٚز انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش 

انؼهًٙ 

     10/2 /2010     

 2011كهٛخ انزًزٚق   ػكز ٔرمسٚز يٍ انظٛس انؼًٛس  6

 2012كهٛخ انزًزٚق   ػكز ٔرمسٚز يٍ انظٛس انؼًٛس  7

 2012/ 24/7انكزخ / زائزح ؿحخ ثغساز يسٚز عهٛم ػكٛغ انؼًز٘ . ػكز ٔرمسٚز يٍ ز 8

 2013كهٛخ انزًزٚق   ػكز ٔرمسٚز يٍ انظٛس انؼًٛس  9

  يسٚز ئٍرضًٍٛ عٕٓز, ػكز ٔرمسٚز 10

  يظزؼفٗ انٛزيٕن انزؼهًٛٙ

انكزخ / زائزح ؿحخ ثغساز 

يظزؼفٗ انٛزيٕن انزؼهًٛٙ 

19/5/2013 

 8/2/2014 كهٛخ انزًزٚق   ػكز ٔرمسٚز يٍ انظٛس انؼًٛس .11

 ػًٛس يؼٓس انًٍٓ ػكز ٔرمسٚز يٍ انظٛس .12

انـحٛخ انؼبنٙ 

 2014 يؼٓس انًٍٓ انـحٛخ انؼبنٙ



 

 

 

 

 

 

 

 

ػكز ٔرمسٚز يٍ ٔسٚز انزؼهٛى انؼبنٙ  .13

ٔانجحش انؼهًٙ  

ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔنجحش 

انؼهًٙ 

2014 

ػكز ٔرمسٚز يٍ انظٛس انؼًٛسانٗ . 14

انهغُخ االيزحبَٛخ انزٙ كُذ ػلٕا اػلبء

فٛٓب 

 2015كهٛخ انزًزٚق 

 كهٛخ ػكز ٔرمسٚز يٍ انظٛس ػًٛس.  15

انزًزٚق 

 2015 كهٛخ انزًزٚق

 كهٛخ ػكز ٔرمسٚز يٍ انظٛس ػًٛس. 16

 انزًزٚق

 2016كهٛخ انزًزٚق / عبيؼخ  ثغساز

 كهٛخ ػكز ٔرمسٚز يٍ انظٛس ػًٛس. 17

انزًزٚق 

 2017كهٛخ انزًزٚق / عبيؼخ  ثغساز

 كهٛخ ػكز ٔرمسٚز يٍ انظٛس ػًٛس. 18

 انزًزٚق

 2018كهٛخ انزًزٚق / عبيؼخ  ثغساز

 

 

 

 ػٓبزاد انزمسٚز ٔانًؼبركخ : ربطؼب
ػٓبزح رمسٚزٚخ فٙ يؼبركخ زٔرح انزأْٛم انززثٕ٘   -1

  ٌنهزسرٚظٛٙ   ( 52) ٔانهغخ انؼزثٛخ    ( 78)

يزكش / عبيؼخ ثغساز 

 انزطٕٚز ٔانزؼهٛى انًظزًز 

/   - 6/ 19يٍ 

24 /7 /2006  

ػٓبزح رمسٚزٚخ فٙ يؼبركخ فٙ زٔرح انزؼهٛى  -2

انزٕرز انزبكظسٖ فٙ حبنزٙ انـحخ  )انًظزًز

 (ٔانًزف 

 16- 15 كهٛخ رًزٚق 

/4/2008 

ػٓبزح رمسٚزٚخ  يؼبركخ فٙ زٔرح انزؼهٛى انًظزًز  -3

  (اطزرساو اإلحـبء انحٕٛ٘ فٙ ثحٕس انزًزٚق)
 2008/ 6/ 11 كهٛخ انزًزٚق 

( 25)ػٓبزح  رمسٚزٚخ يؼبركخ فٙ انسٔرح  -4

 نهزؼهى انحبطٕة

يزكش /كهٛخ اٜزاة 

  حانحبطجخ االنكززَٔٙ

24 /8/ 2008             -  

10/9 /2008 

ػٓبزح رمسٚزٚخ فٙ انًؼبركخ فٙ َسٔح  -5

(Concept mapping 

  2008/ 11/ 19 كهٛخ رًزٚق 

ػٓبزح رمسٚزٚخ فٙ َسٔح انًؼبركخ فٙ ػٍ  - 6

 (حمٕق انطفم )

  2008/ 12/ 2 كهٛخ انزًزٚق 

يؼبركخ فٙ زٔرح رمسٚزٚخ فٙ ػٓبزح   -7

Climacteric, age & its complaints 
  2009/ 4/ 1 كهٛخ انزًزٚق 

ػٓبزح رمسٚزٚخ فٙ انًؼبركخ فٙ زٔرح ػٍ    -8

(Genetic counseling  
  2009/ 4/ 26كهٛخ انزًزٚق 

  2009/ 4/ 15  كهٛخ انزًزٚق    يؼبركخ فٙ زٔرح ػٍ  رمسٚزٚخ فٙ الػٓبزح     -9



 

 

 

 

 

 

 

 

(Relaxation techniques   )    

 انًإرًز انٕمُٙ ػٓبزح رمسٚزٚخ فٙ انًؼبركخ فٙ- 10

انزاثغ نهزًزٚق 
 2009 /5/ 5-4 كهٛخ انزًزٚق

 Nursingػٓبزح يؼبركخ فٙ زٔرح ػٍ  . 11

Electronic Management                          
 8/2/2012كهٛخ انزًزٚق 

 Basics of  ػٓبزح يؼبركخ فٙ زٔرح ػٍ    . 12

Nutrition  
 15/2/2012 كهٛخ انزًزٚق

المركز / فً الندوة حول حقوق اإلنسان ػٓبزح يؼبركخ   . 13

 القومً لحقوق اإلنسان
 4/2012 /5 -3 كهٛخ انزًزٚق

 فً الندوة حول اتفاقٌة بشأن الحقوق ػٓبزح يؼبركخ. 14

 السٌاسٌة للمرأة
 18/4/2012 كهٛخ انزًزٚق

 فً صالة  فً الدورة عن إنعاش الولٌدػٓبزح يؼبركخ. 15

 التً تقٌمها مؤسسة غمار الخٌرٌة  االختبار األول-الوالدة 
 الدولٌة

مستشفى التمرٌض مدٌر
 الخاص

7/7/2012 

 )انؼهًٛخ انزرــٛخ  فٙ انٕرػخػٓبزح يؼبرن . 16

 (انًؼبكم انزغذٔٚخ نالمفبل زٌٔ طٍ انربيظخ

كهٛخ / عبيؼخ ثغساز

لظى / انززثٛخ نهجُبد 

 االلزـبز انًُشنٙ

19 -20 

/2/2013 

فٙ انزسرٚت ػٍ انهغُخ يؼبركخ رمسٚزٚخ فٙ الػٓبزح . 17

 االيزحبَٛخ 

/ عبيؼخ ثغساز

يزكشانزطٕٚز ٔانُؼهٛى 

انًظًُز  

19-31/4/2015 

  انًإرًز انؼهًٙ انظُٕ٘ ػٓبزح يؼبركخ فٙ. 18

 2016نكهٛخ انزًًزٚق نهؼبو انؼبنًٙ ل
 2016 كهٛخ انزًزٚق

  انًإرًز انؼهًٙ انظُٕ٘ ػٓبزح يؼبركخ فٙ. 19

   2017انؼبنًٙ نسائزح يسُٚخ انطت انزؼهًٛٛخ نهؼبو 

لبػخ / ٔسارح انـحخ 

زرة انًٕطٕ٘ 

13-14/12/2017 

 فٙ زٔرح طاليخ انهغخ انؼزثٛخ   ػٓبزح يؼبركخ .20

 14/8/2018 فٙ 2822انؼسز

كلٌة العلوم / جامعة بغداد 
قسم الغة / االسالمٌة 

 العربٌة

5/8 – 9/8/ 2018 

انٛخ ٔلٕاػس رمٛٛى )ػٓبزح يؼبركخ فٙ ٔرػخ ػًم .  21

ثحٕس انجسراطبد انؼهٛب ٔانُؼز فٙ انًغالد 

 (انؼبنًٛخ

/ كلٌة االعالم/جامعة بغداد
قاعة الشهٌد الصدرر قم 

 7150/د: الكتاب العدد
 16/10/2018فً 

1/10 / 2018 

  انًإرًز انؼهًٙ انظُٕ٘ ػٓبزح يؼبركخ فٙ. 22

   2018 انؼبنًٙ نسائزح يسُٚخ انطت انزؼهًٛٛخ نهؼبو

زائزح /ٔسارح انـحخ 

لبػخ ح /يسُٚخ انطت

 زرة انًٕطٕ٘

12-13/12/2018  

        

 .انهغــبد:  ػبػزا  
             انهغخ االَكهٛشٚخ    
              

 


