
 

 

 أنضيزه انذاريخ
 

 

 

 

    أعًهاٌ  لاعى يحًذ يهذٌ:االصــــــــــــم 

 1987تغذاد :  ربريخ انميـالد 

 أػضب:  انحبنخ انزوجيخ 

 يغهًح:  انذيـــــــــــبنخ   

  ذًشَط األغفال: انزـخـصــص

 ذذسَغُح:   انىظيفخ  

  يذسط يغاػذ: انذرجخ انعهميخ 

            ظايؼح تغذاد/ كهُح انرًشَط :  عنىان انعمم 

 :       هبرف انعمم   

    07904211015:  انهبرف اننقبل

 asmahankassim825@Yahoo.com: انجزيذ أالنكززوني 

asmahankasim@conursing.uobaghdad.edu.iq              

 

 

 .انمؤهالد انعهميخ : أوالً  

 

 انراسَخ انكهُـــح  انعايؼح انذسظح انؼهًُح

 ثكبنىريىس

 

 2009 كهُح انرًشَط ظايؼح تغذاد

 2015 كهُح انرًشَط ظايؼح تغذاد انمبجضزيز
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  ًانزذرج انىظيفي : ثبنيب 

 

  ًانزذريش انجبمعي : ثبنثب 

 ئنً- انفرشج  يٍ  انعايؼح (انكهُح/ انًؼهذ )انعهح   خ

 ونحذ أال2012ٌيٍ  ظايؼح تغذاد كهُح انرًشَط 1

 

  ًانمقزراد انذراصيخ انزي قمذ ثزذريضهب: راثعب 

 انضنـــــخ انمـــــبدح انقضـــم د

 (ػًهٍ)ذًشَط صحح انًعرًغ  فشع صحح انًعرًغ 1

   

2011-2013  

نًشحهح  (ػًهٍ ) ذًشَط أغفال  فشع ذًشَط األغفال  2

 انصانصح

 نًشحهح شاَُح (انؼًهٍ)انًُى وانًُاء 

 نًشحهح ساتؼح (ػًهٍ )يادج اخرُاسَح 

  

  

 

 اٌِ - 2015

 اٌِ- 2015

 اٌِ  - 2016

 اٌِ - 2015

 
 

 انً- انفرشج يٍ  انعهح انىظُفح خ

 انًشكض انؼشالٍ أليشاض انمهة   يًشظح ظايؼُح 1

 انمهة 

2010-2011 

 2013-2011 ظايؼح تغذاد/ كهُح انرًشَط   يؼُذج   1

  ونحذ أالٌ 2016  ظايؼح تغذاد/ كهُح انرًشَط   يذسط يغاػذ 2



 

 

 

  ًانزي أشزف عهيهب (االطبريح ، انزصبئم  ):  بمضب       : 

 انضنــخ انقضـــم اصم األطزوحخ  أو  انزصبنخ د

1 Awareness of Caregivers' Regarding 

Neutropenia  Home Care  among 

 Children  with Leukemia  at Oncology 

 Wards in Baghdad City 

 

   2016-2015 ذًشَط األغفال

2 Parents'  Awareness  about  Eating 

Habits for  Children with Autism in 

Baghdad City 

    2017-2016 ذًشَط األغفال

3 Assessment of Nurses'  knowledge 

 about Blood Exchange at Neonatal 

Intensive care Unit  in Baghdad 

 Hospitals. 

 

 2018-2017 ذًشَط األغفال 

4 Assessment of Nurses Knowledge and 

Practices Regarding Nasogastric Tube 

at Neonatal Intensive Care Unit in 

Baghdad Hospitals 

 

 2018-2017 ذًشَط األغفال 



 

 

5 Assessment of Mothers'  Knowledge 

regarding Children Oral Hygiene  at 

Kindergarten in Baghdad City. 

 2091-2018 ذًشَط األغفال

 

 .انمؤرمزاد واننذواد انعهميخ انزي شبرك فيهب: صبدصبً 

نىع  مكبن انعقبدهب انضنــخ  انعنىان  د

انمشبركخ  

/ ثحث  )

ثىصزز 

 (حضىر

انًإذًش انؼهًٍ نكهُح  1

انرًشَط 

 لاػح/يذَُح انطة  2013

 دسب انشهُذ 

انًىعىٌ 

حعىس 

ظايؼح /كهُح انرًشَط 15/4/2015احرفانُح كهُح انرًشَط  2

دتغذا  

دد  

 

 

يشاسكح 

انًإذًش انؼهًٍ انغُىٌ  3

انصايٍ ػشش  نكهُاخ 

انرًشَط ظايؼح تغذاد 

 حعىس ظايؼح تغذاد 18-19/9/2015

انًإذًش انغُىٌ انؼانًٍ  4

نذائشج يذَُح انطة نؼاو 

2015 

16-

17/12/2015 

 

/دائشج يذَُح انطة  

لاػح انشهُذ دسب 

 انًىعىٌ

 حعىس

َذوج حىل انُىو انؼانًٍ  5

 نًُاهعح انؼُف ظذ انًشأج

ظايؼح /كهُح انرًشَط 12/2015\14

 تغذاد

حعىس 

َذوج انُشش فٍ انًعالخ  6

 انؼانًُح

كهُح / ظايؼح تغذاد  1/2016\27

انرشتُح انشَاظُح 

نهثُاخ 

حعىس 

ذطثُك تُىد  انًىصفاخ  7

 ويؼاَُش 17025االَضو 

GLP 

يشاسكح ظايؼح تغذاد  1-2/2/2016



 

 

يإذًش انذساعاخ انؼهُا  8

وانثحس انؼهًٍ أعاط يهُح 

انرًشَط 

27 -28 

/3/2016 

كهُح /ظايؼح تغذاد 

انرًشَط 

يشاسكح 

انُىو انؼانًٍ نهًشأج  9

 

 

 

 

8\3/2016 

 

 

 

 

كهُح /ظايؼح تغذاد 

انرًشَط 

حعىس 

َذوج ػهًُح حىل  يخاغش  10

انرذخٍُ وانىلاَح يٍ 

 عشغاٌ انشئح

9\3/2016 

 

كهُح /ظايؼح تغذاد 

انرًشَط 

حعىس 

11 

دوسج عاليح انهغح انؼشتُح 

 3/2016\25-20وػهىو انمشاٌ 

كهُح / ظايؼح تغذاد 

األدب 

يشاسكح 

دوسج انرأهُم  12

غشائك )انرشتىٌ 

وانهغح  (انرذسَظ 

انؼشتُح 

 

16/ 10/2016 

ئنً 

27/10/2016 

يشكض انرطىَش 

وانرؼهُى انًغرًش 

ظايؼح تغذاد /

يشاسكح 

13 Google scholar 

and research 

gate 

يشكض انرطىَش  26/10/2016

وانرؼهُى انًغرًش 

ظايؼح تغذاد/  

يشاسكح 

كهُح / ظايؼح تغذاد 14/1/2017 يهرمً انخشَعٍُ 14

 انرًشَط

حعىس 

ذصُُف ظىدج  15

 انًخرثشاخ وذشيُضها

/ ظايؼح تغذاد 18/1/2017

 كهُح انهُذعح

 حعىس

اذخار اإلظشاءاخ  16

انًُاعثح نرمهُم أو انحذ 

يٍ  اِشاس انعاَثُح 

 نهؼالض انكًُاوٌ

يغرشفً انطفم  23/2/2017

 انًشكضٌ

 (يحاظش)

انرأشُش انغهثٍ نىعائم  17

انرىاصم االظرًاػٍ 

ػهً غالب انًشحهح 

 انصاَىَح

24/3/2017 

 

 

 

شاَىَح غىػه 

 نهثُاخ

 (يحاظش)



 

 

وسشح ػًم تؼُىاٌ  18

 Why APA?    

 

2017/10/2 

 

كهُح /ظايؼح تغذاد  

 انرًشَط

 حعىس 

يحاظشاخ انفُذَىَح حىل  19

 انشائؼح نذي األيشاض

 األغفال

2017/12/3 

 ئنً 

2017/12/4 

يشكض /ظايؼح تغذاد 

انرذسَة وانرطىَش 

 انًغرًش

 يشاسكح 

وسشح ػًم ػٍ يشاسَغ  20

 انرخشض

كهُح /ظايؼح تغذاد   2017/10/11

 انرًشَط

 حعىس  

كهُح /ظايؼح تغذاد   2017/10/16 َذوج ػٍ االػرثاساخ انخهمُح 21

 انرًشَط

حعىس 

كهُح /ظايؼح تغذاد   2017/11/20 َذوج  ػٍ َىو انطفم 22

 انرًشَط

يشاسكح  

 ذحىَم  وسشح ػًم ػٍ  23

Smart mail to smart 

gmail 

 كهُح /ظايؼح تغذاد   2018/1/10

 انرًشَط

حعىس  

يحاظشج حىل انعُىب  24

 األَفُح

كهُح /ظايؼح تغذاد   2018/2/20

 انرًشَط

 حعىس



 

 

انًشاسكح فٍ انًإذًش   25

انؼهًٍ انغُىٌ انراعغ ػشش 

ظايؼح /فٍ كهُح انرًشَط

تغذاد ذحد انشؤي 

 انًغرمثهُح انهادفح 

  نرطىَش انرًشَط أنغش

َشٌ وانمثانح فٍ 

 انًىعىعاخ انصحُح

 

21 – 22/ 2 

/2018  

 

 

 

 

 

 

لاػح / كهُح انرًشَط

 انكثشي

 

 حعىس

َذوج حىل اظطشاتاخ  26

انًضاض   

كهُح /ظايؼح تغذاد   2018/3/5

 انرًشَط

 حعىس

وسشح ػًم حىل انماَىٌ  27

انعذَذ نهرشلُاخ 

كهُح /ظايؼح تغذاد   2018/3/19

انرًشَط 

حعىس   

كهُح /ظايؼح تغذاد   2018/4/19احرفانُح َىو انكهُح              28

انرًشَط 

يشاسكح  

وسشح ػًم ػٍ َظاو ئداسج  29

ظايؼح تغذاد االنكرشوٍَ   

 كهُح/ظايؼح تغذاد   2018/5/6

 انهُذعح انخىاسصيٍ

يشاسكح  

حهمح َماشُح حىل فىائذ  30

وأشاس االَرشَُد ػهً انرؼهُى 

وانرؼهى 

    2018/5/9 

  

 داس انُىاسط األههُح

 

يحاظش 

يحاظشج حىل األَثىب  31

األَفٍ انًؼذٌ 

يغرشفً اتٍ انثهذٌ  2018/5/10

نألغفال وانُغائُح 

يحاظش  

يإذًش انذساعاخ انؼهُا  32

وانثحس انؼهًٍ أعاط يهُح 

 انرًشَط

2018/6/10 

 ئنً 

2018/6/11 

كهُح /ظايؼح تغذاد 

انرًشَط 

حعىس  

وسشح ػًم ػٍ كراتح  33

وذىشُك ئظشاءاخ وًَارض 

انؼًم  

كهُح /ظايؼح تغذاد  2018/6/11

انرًشَط 

حعىس  



 

 

  األنشطخ انعهميخ : صبثعب . 

  برج انكهيخ دا م انكهيخ  

  ووسػ ػًم حعىس يإذًشاخ  2016-2015/ ػعى فٍ نعُح انرؼهُى انًغرًش 

-2015/ األششاف ػهً يشاسَغ ذخشض انطهثح 

2018 

 نًعًىػه  وذشتىَح ذمذَى يحاظشاخ صحُح

يٍ انًذاسط االترذائُح 

/ انًشاسكح فٍ يإذًش كهُح انرًشَط  عُىَا 

2015-2018 

 يحاظشاخ فٍ يغرشفً اتٍ انثهذٌ لذَى خ

نألغفال وانُغائُح وكزانك يغرشفً انطفم 

انًشكضٌ  

  / انًشاسكح فٍ احرفانُح َىو انكهُح عُىَا

2015-2018 

 

   2017-2016/ػعى فٍ نعُح انرذلُك 

   Google scholar ػعى فٍ نعُح 

   2017-2016ػعى فٍ نعُح يشاسَغ انرخشض 

  2017-2016ػعى فٍ نعُح ظشد انفشػُح 

 

 

 

ػعى فٍ نعُح يراتؼح انماػاخ انذساعُح 

2017*2018 

 

 

-2015ػعى فٍ نعُح يراتؼح انًخرثشاخ  

2018 

 

 -2017 انًىحذ انضيػعى فٍ نعُح يراتؼح 

2018  

 

 

 

 وسشح انؼًم انًىعىيح ػٍ  34

Academic of writing 

  نذكرىس انًذسط يحًذ  

 تالش انعثىسٌ

 

 

كهُح /ظايؼح تغذاد  2018/6/11

انرًشَط 

حعىس  

 وسشح انؼًم انًىعىيح ػٍ  35

 Presentation agenda 

target audience 

 نهذكرىس انًذسط صادق

انفُاض  

كهُح /ظايؼح تغذاد  2018/6/11

انرًشَط 

حعىس  

محبضزح حىل انفىائذ  36

 انصحيخ نهصالح

كهيخ /جبمعخ ثغذاد      2018/2/27

انزمزيض 

 

 كهيخ أصبرذح

 انزمزيض



 

 

 نطهثح تحىز انرخشض اعرثُاَُهذمىَى اعرًاساخ 

 فٍ انكهُح

 

   2018-2017يمشسَه فشع ذًشَط األغفال  

  ذذسَة صُفٍ نًشحهح انصانصح

   2019-2018ػعى فٍ انهعُح االيرحاَُه 

 

 

 

انمشزوعبد انجحثيخ في مجبل انزخصص نخذمخ انجيئخ وانمجزمع أو رطىيز : ثبمنب

 انزعهيم 

  

 السنة محل النشر أسم البحث ت

فاػهُح انثشَايط انرؼهًٍُ ػهً يؼاسف انًًشظٍُ  1

تشأٌ اِشاس انعاَثُح نهؼالض انكًُاوٌ تٍُ األغفال 

انًصاتٍُ تاتُعاض انذو  فٍ سدهاخ أوساو انذو فٍ 

يذَُح تغذاد   

انًعهح انؼشالُح انىغُُح 

نالخرصاصاخ 

انرًشَعُح  

2018 

ذمُُى يؼاسف انًًشظٍُ تشأٌ عىء ذغزَح َمص  2

انثشوذٍُ وانطالح نألغفال دوٌ عٍ انخايغح فٍ 

سدهاخ انثاغُُح فٍ يذَُح تغذاد  

 

  2018يعهح انًىصم نهرًشَط  

وػٍ اِتاء حىل انؼاداخ انغزائُح نألغفال انًصاتٍُ  3

تانرىحذ فٍ يذَُه تغذاد 

 

يعهح هُذَح  ظًٍ 

عكىتاط   

IJPHRD) )

2018 



 

 

 .عضىيخ انهيئبد انعهميخ انمحهيخ وانذونيخ : ربصعب

 انؼشالُح  َماتح انرًشَط  

  2017-2016نعُح انرذلُك  

   2018-2017يمشس فشع ذًشَط األغفال  

   2018-2016 نعُح انًكرثح 

   2018-2016نعُح انثاحس االنكرشوٍَ انكىكم 

 

 

 

 

 .كزت انشكز ، انجىائز  و شهبداد انزقذيز: عبشزاً 

كزبة انشكز أو انجبئزح أو  د

 شهبدح انزقذيز

 انضنخ انجهخ انمبنحخ

 2013-2012كهُح انرًشَط   كراب شكش  4 1

 2016كهُح انرًشَط   كراب شكش  1 2

يؼاَُش انًخرثش ) شهادج يشاسكح 1 3

  (انعُذ

 2015كهُح انهُذعح  /  ظايؼح تغذاد 

+ نفح ػشتُح ) شهادج يشاسكح   2 4

 (ػهىو انمشاٌ 

 2016كهُح اِداب  / ظايؼح تغذاد

ذأهُم ذشتىٌ، ) شهادج يشاسكح  2 5

 (كىكم عكىنش 

يشكض انرطىَش وانرؼهُى /ظايؼح تغذاد 

انًغرًش  

2016 

 2017كهُح انرًشَط   كراب شكش  2 6

يحاظشاخ )شهادج يشاسكح  7

فُذَىَح ػٍ اإليشاض انشائؼح 

نذي األغفال  

يشكض انرطىَش وانرؼهُى /ظايؼح تغذاد 

انًغرًش  

2017 

 2018كهُح انرًشَط   كراب شكش  2 8

 2018 سئُظ ظايؼح تغذاد   كراب شكش 1 9

 

 ال يىجذ. انكزت انمؤنفخ أو انمززجمخ:حبدي عشز 



 

 

 .انهغــبد :ثبني عشز  

  انهغح انؼشتُح        

      انهغح االَكهُضَح       


