
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         (C.V)  ة انزاحٍةانسُش
 

صاهذ جبسى يحًذ عجًٍ انعبىدٌ . د:    ـى ـــــــــاالســ

  18/12/1973 : حبسَخ انًُـالد 

   يخضوس :انحبنت انضوجُت 

يسهى    :   انذَـــــــــــبَت

      انكًُُبء انحُبحُت انسشَشَت:        صــانخـخـض

   أسخبر جبيعٍ:       ِ ــــــانىظُف

     أسخبر يسبعذ  :انذسجت انعهًُت 

 جبيعت بغذاد / كهُت انخًشَض  :    عُىاٌ انعًم

     ال َىجذ:     انعًم   هبحف

  07901984014:     انهبحف انُقبل

 zahid_jasim2000@yahoo.com            :انبشَذ إالنكخشوٍَ 

dr.zahid@conursing.uobaghdad.edu.iq 

drzahidjasim2@gmail.com 

 .انًؤهالث انعهًُت : أوالً  

 

التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية 

بكالىريىس 

 

 1995العلىم    المستنصرية

 1998العلىم    المستنصريةالماجستير 

الدكتىراه 

 

 2004العلىم جامعة فارونيش الحكىمية  
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  .انخذسس انىظُفٍ: ربَُبً  

 

 

 .انخذسَس انجبيعٍ : ربنزبً  

 الى- من الفترة  الجامعة  (الكلية/ المعهد )  الجهة ت

 االٌ وحخً- 2005بغذاد كهُت انخًشَض  1

 

 

 .انخٍ دسسج يٍ قبم عضى هُئت انخذسَسانًقشساث انذساسُت : سابعبً  

انسُـــــت انًـــــبدة انقســـى ث 

االحياء المجهرية   انعهىو انطبُت االسبسُت 1
 

حخً االٌ و- 2005

الطفيميات الطبية  انعهىو انطبُت االسبسُت 2
 

2007 -2010 

المادة االختيارية  انعهىو انطبُت االسبسُت 3
 

2007 -2008 

 ونحذ اٌِ 2014الدراسات العميا / المادة األختيارية انعهىو األسبسُت  4

 

 

 الى- الفترة من  الجهة الىظيفة ت

حخً االٌ و- 2005 جبيعت بغذاد/ كهُت انخًشَضعضى هُئت حذسَسُت  1

 2010- 2006 جبيعت بغذاد/كهُت انخًشَض سئُس فشع انعهىو انطبُت االسبسُت   2

 2012- 2007جبيعت بغذاد /كهُت انخًشَض يعبوٌ انعًُذ نهشؤوٌ االداسَت  3

 2018-2014جبيعت بغذاد /كهُت انخًشَض سئُس فشع انعهىو األسبسُت  4



 

 

 

 

 

 

 

 

إششاف /  رالرت سسبئم يبجسخُش :انخٍ أششف عهُهب (االطبسَح ، انشسبئم  ):  بيسبً  

 يشخشك

 .انخٍ شبسك فُهبانعهًُت وانُذواث انًؤحًشاث : سبدسبً  

َىع يكبٌ أَعقبدهب انسُــت انعُىاٌ  ث 

انًشبسكت  

/ بحذ  )

بىسخش 

 (حضىس

عضو لجنة كمية التمريض  1999المؤتمر العممي السابع لمتمريض  1
عضو لجنة كمية التمريض  2005المؤتمر العممي العاشر لمتمريض  2
عضو لجنة كمية التمريض  2006المؤتمر العممي الحادي عشر لمتمريض  3
عضو لجنة كمية التمريض  2007المؤتمر العممي الثاني عشر لمتمريض  4
عضو لجنة كمية التمريض  2008المؤتمر العممي الثالث عشر لمتمريض  5
عضو لجنة كمية التمريض  2009المؤتمر العممي الرابع عشر لمتمريض  6
حضور دائرة مدينة الطب   2010 (الوطني االول لكميات التمريض )المؤتمر العممي الخامس عشر  لمتمريض 7
 2008المؤتمر الوطني الثالث لمتمريض   8

 

حضور دائرة صحة كربالء 
حضور دائرة مدينة الطب   2009المؤتمر التمريضي الثاني لدائرة مدينة الطب   9
 2010المؤتمر العممي الثالث لمصيدلة السريرية    10

 

 

حضور دائرة مدينة الطب  
حضور   مدينة الطب   2008مؤتمر مدينة الطب   11
حضور  كمية التمريض  2010الندوة الوطنية لكميات التمريض في العراق   12
حضور  كمية التمريض   2010ندوة المناهج   13
عضو لجنة كمية التمريض  2011المؤتمر العممي السادس عشر لمتمريض  14
عضو لجنة كمية التمريض  2012 عشر لمتمريض ابعالمؤتمر العممي الس 15
عضو لجنة كمية التمريض  2017المؤتمر العممي الثامن عشر لمتمريض  16
عضو لجنة كمية التمريض  2016المؤتمر العممي األول لمدراسات العميا  17
عضو لجنة كمية التمريض  2017المؤتمر العممي الثاني لمدراسات العميا  18
عضو لجنة كمية التمريض  2018المؤتمر العممي التاسع عشر لمتمريض  19
عضو لجنة كمية التمريض  2018المؤتمر العممي الثالث لمدراسات العميا  20



 

 

 

 

 

 

 

 

عضو لجنة كمية التمريض  2018المؤتمر العممي الثاني لمدراسات العميا  
ببألضبفت انً انًشبسكت فٍ انعذبذ يٍ انًؤحًشاث وانُذواث انعهًُت ووسش  انعًم 

. وانًحبضشاث دا م و بسس انكهُت

 يحبضشة عٍ انفسبد األداسٌ ءأنقب- 1

 patient safetyحضىس يحبضشة عٍ - 2

 MRSAنقبء يحبضشة عٍ - 3

 Tips to avoid infectionانقبء يحبضشة - 4

 All what you need to know about candidasisانقبء يحبضشة - 5

 

 . اال شياألَشطت انعهًُت : سببعب  

حقُُى انبحىد انعهًُت يٍ انًجالث انًخخهفت - 1

انًشبسكت فٍ انًُبقشبث انعهًُت نشسبئم انًبجسخُش وأطبسَح انذكخىساِ - 2

عضىَت انكزُش يٍ انهجبٌ انعهًُت فٍ انًؤحًشاث ونجبٌ يُبقشت  طظ انبحذ نطهبت - 3

. انذساسبث انعهُب

حقذَى انًشىسة انعهًُت نطهبت انذساسبث انعهُب دا م و بسس انكهُت ضًٍ - 4

. األ خصبص

   انخعهُىأو حطىَشانًششوعبث انبحزُت فً يجبل انخخصض نخذيت انبُئت وانًجخًع : ربيُب

  (1يشفق سقى ).  

 .انهُئبث انعهًُت انًحهُت وانذونُت عضىَت :حبسعب 

جامعة بغداد  / رئيس المجنة الكيماوية في كمية التمريض   : 1  
جامعة بغداد / عضو لجنة المناهج في كمية التمريض   : 2  
جامعة بغداد / عضو لجنة المقاصة في كمية التمريض    : 3 
جامعة بغداد / عضو لجنة مقابمة الطمبة الجدد في كمية التمريض    : 4 
عضو المجنة األستشارية في المجمة الوطنية العراقية لألختصاصات التمريضية      : 5
جامعة بغداد / عضو لجنة الترقيات في كمية التمريض     : 6
رئيس المحنة العممية في فرع العموم األساسية     : 7



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .كخب انشكش ، انجىائض  و شهبداث انخقذَش: عبششاً  

 حاصل على العديد من كتب الشكر من عداء الكليات المختلفة -

 الَىجذ: انكخب انًؤنفت أو انًخشجًت :حبدي عشش 

 .انهغــبث:ربٍَ عشش  

        اللغة العربية 

   اللغة االنكليزية 

           اللغة الروسية 
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