
 

 

 

 رةالذاتٌـةـالسً

 

إقبال ؼانم علً مهدي معلة       . د.أ : ـمـــــــــاالســ

 7/1953/ 1: دتارٌخ المٌـال

/:الحالة الزوجٌة  

/:عـــــدد األوالد  

اإلسالم:   الدٌـــــــــــانة  

 األؽفبي اٌّشا٘م١ٓ-  طؾخ اٌّغزّغدوزٛساٖرّش٠غ األؽفبي أعزبر /اٌزّش٠غ: صــاٌزـخـض

 ػّجذ و١ٍخ اٌزّش٠غ عبِؼخ ثغذاد:   اٌٛظ١فخ

 أعزبر:اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ

 كلٌة التمرٌض    / جامعة بؽداد: لعنوان العم

07703990166:      الهاتف النقال:  العملهاتؾ  

 deanship_Bagh@yahoo.com :أاللكترونًالبرٌد 

eqbal_ghanim@conursing.uobaghdad.edu.iq 

 

 :المؤهالت العلمٌة: أوالً  
 

 

 

 الدرجة العلمٌة

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة

 بكالورٌوس

 

 1976 التمرٌض بؽداد

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة-بنسلفانٌا/ بتسبرغ  الماجستٌر  1985 التمرٌض 

 الدكتوراه

 

 بؽداد

 

 التمرٌض

 

2001 
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 :التدرج الوظٌفً: ثانٌا  

  

 الوظٌفة ت

 

 

إلى– الفترة من  الجهة  

 

 

 

 

 

جامعة/ عمٌد كلٌة ألتمرٌض  1  

 بؽداد

جامعة/وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  

كلٌة التمرٌض/ بؽداد  

2013-2018  

 الى االن
جامعة/وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً رئٌسة فرع تمرٌض األطفال 2  

كلٌة التمرٌض/ بؽداد  

2012-2004 

جامعة/وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً رئٌسة فرع تمرٌض األطفال 3  

كلٌة التمرٌض/ بؽداد  

 

2003-1999 

رئٌسة فرع تمرٌض النسائٌة والتولٌد    4

 وكالة

 

جامعة/وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  

كلٌة التمرٌض/ بؽداد  

 

 

 

2005 -2005 

كلٌة التمرٌض/ جامعة بؽداد عضوه هٌئة تدرٌس                       5  

 

1999-1997 

 
قسم الرعاٌة    /   عضوه هٌئة تدرٌس  6

 الصحٌة األساسٌة

 

-كلٌة التمرٌض/ جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة

األردن/ اربد  

 

1996-1990 

 عضوه هٌئة تدرٌس 7

 

كلٌة التمرٌض/ جامعة بؽداد  

 

1990-1985 

 

 

8 
الوالٌات /   طالبة بعثة دراسٌة خارج العراق 

 المتحدة األمرٌكٌة

 

جامعة/وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  

فرع تمرٌض األطفال- كلٌة التمرٌض/ بؽداد  

 

1985-1982 

9 

مدرس عملً                / معٌدة*1  

مدٌنة الطب/  منسبة للمستشفى التعلٌمً* 2  

جامعة/وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً *1 

فرع تمرٌض األطفال-كلٌة التمرٌض/ بؽداد  

شعبة فحص  المثانة/ وزارة ألصحة /مدٌنة الطب* 2  

 

 

1982-1979 

10 

ردهات معهد العالج         /مشرفة تمرٌض  

ردهات المفاصل    / الطبٌعً والتأهٌل الطبً

 وشلل األطراؾ

معهد العالج الطبٌعً والتأهٌل - بؽداد /  وزارة الصحة 

 الطبً

1979-1976 



 

 

 .التدرٌس الجامعً : ثالثاً  

(الكلٌة/ المعهد )الجهة   ت إلى- الفترة  من  الجامعة   

 كلٌة التمرٌض 1

 

 بؽداد

 

1982-1979 

 
طالبة بعثة دراسٌة–امرٌكا / جامعة بتسبرغ  كلٌة التمرٌض 2  1982-1985  

 كلٌة التمرٌض 3

 

 بؽداد

 

1990-1985 

 

 

األردن/ اربد-كلٌة التمرٌض/ جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة كلٌة التمرٌض 4  

 

1996-1990 

 كلٌة التمرٌض 5

 

 بؽداد

 

1999-1997 

 

 كلٌة التمرٌض 5

 

 بؽداد

 

2003 -1999 

 

 كلٌة التمرٌض 6

 

و بؽداد- اربٌل / صالح الدٌن   

 

2005 -2004 

 

 

 كلٌة التمرٌض 7

 

 بؽداد

 

2004-2018 

 
 

. المقررات الدراسٌة التً قمت بتدرٌسها:  رابعاً .  

بكالورٌوس-  الدراسة األولٌة: أ  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

فرع /كلٌة التمرٌض / جامعة بؽداد 1

طفال التمرٌضأ

 

 

 

2012-1998 النمو والنماء البشري وتحسٌن الصحة  

2 
فرع /كلٌة التمرٌض / جامعة بؽداد

أساسٌات التمرٌض 
 النمو والنماء البشري وتحسٌن الصحة

2010-2011  

2013-2015  

فرع /كلٌة التمرٌض / جامعة بؽداد 3

تمرٌض 

 

 

نظري وعملً /تمرٌض األطفال 

 

 

2015- 1998  

4 
فرع /جامعة بؽداد كلٌة التمرٌض 

تمرٌض صحة المجتمع 

طلبة )اختٌاري-نظري وعملً/اورام الدم -تمرٌض األطفال

 (الرابع

2008-2010  

2011-2014  

5 
فرع /كلٌة التمرٌض / جامعة بؽداد

تمرٌض صحة المجتمع 

نظري /وحدة العناٌة بحدٌثً الوالدة -تمرٌض األطفال

 (طلبة الرابع)اختٌاري-وعملً
2010-2011  

  



 

 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

6 
فرع / كلٌة التمرٌض/ جامعة صالح الدٌن

 تمرٌض األطفال
2004  -2005 نظري وعملً/تمرٌض األطفال   

7 
فرع تمرٌض /كلٌة التمرٌض / جامعة بؽداد

 الباطنً الجراحً

تمرٌض 

 الباطنً الجراحً

1998-1996 

فرع تمرٌض /كلٌة التمرٌض / جامعة بؽداد 8

 صحة المجتمع
نظري وعملً/ تمرٌض صحة المجتمع  1999-1996 

9 
–اربد /جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة 

كلٌة التمرٌض / األردن
 1990-1996 نظري وعملً/ تمرٌض األطفال 

10 
اربد /جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة 

كلٌة التمرٌض / أألردن 
 1991-1996 عملً ونظري/ أساسٌات ألتمرٌض 

11 
اربد /جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة 

كلٌة التمرٌض / أألردن 
 1990-1996 النمو والنماء البشري

12 
اربد /جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة 

 كلٌة التمرٌض/ أألردن 
نظري وعملً/ التقٌٌم البدنً  1996-1990 

13 
–اربد /جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة 

 كلٌة التمرٌض/ األردن

 

نظري وعملً/ تمرٌض صحة المجتمع  

 

1996-1992 

 

14 
اربد /جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة 

كلٌة التمرٌض / أألردن 
 1992-1996 التدرٌب السرٌري

15 
اربد /جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة 

 كلٌة التمرٌض/ أألردن 
نظري وعملً/ تمرٌض النسائٌة والتولٌد   1994-1990 

فرع تمرٌض /كلٌة التمرٌض / جامعة بؽداد 16

األطفال 

 

 

 1979-1990نظري وعملً /تمرٌض األطفال 

 

 

 

 



 

 

 . قمت بتدرٌسهاالتًالمقررات الدراسٌة : رابعاً  

 ماجستٌر ودكتوراه               /الدراسات العلٌا:ب 

 اٌغٕـــــخ اٌّـــــبدح اٌمغـــُ د

كلٌة التمرٌض/ جامعة بؽداد 1 ماجستٌر/ طرائق البحث فً التمرٌض    2004-2017 

 

كلٌة التمرٌض/ جامعة بؽداد 2 ماجستٌر/ االتجاهات الحدٌثة فً التمرٌض   2002-2008 

 

 

كلٌة التمرٌض/ جامعة بؽداد 3 ماجستٌر/ التقٌٌم البدنً   2002-2007 

كلٌة التمرٌض/ جامعة بؽداد 4 ماجستٌر/ البحث التطبٌقً فً التمرٌض   2006-2016  

 

تمرٌض األطفال/ كلٌة التمرٌض/ بؽدادجامعة  5 ماجستٌر/تمرٌض األطفال/ اختصاصات التمرٌض   1999-2015  

6 
كلٌة التمرٌض فرع / جامعة صالح الدٌن 

 تمرٌض األطفال
ماجستٌر/تمرٌض األطفال/ اختصاصات التمرٌض  2004-2005  

كلٌة التمرٌض/ جامعة صالح الدٌن  7 ماجستٌر/ طرائق البحث فً التمرٌض    2004-2005  

8 
 فرع/كلٌة التمرٌض/ جامعة بؽداد

 تمرٌض األطفال

ماجستٌر/ اختٌاري/ تمرٌض األطفال  2004-2014  

9 
كلٌة التمرٌض/ جامعة بؽداد  

 

ماجستٌر ودكتوراه/ سمٌنارات فً التمرٌض  
2007-2012  

2018-2013 

 فرع/كلٌة التمرٌض/ جامعة بؽداد 10

 تمرٌض األطفال

دكتوراه/ اختٌاري/ تمرٌض األطفال  2008-2010  

11 
 فرع/كلٌة التمرٌض/ جامعة بؽداد

 تمرٌض األطفال
دكتوراه/ تمرٌض األطفال/ اختصاصات التمرٌض  

2002-2010  

2012-2011 

2012-2013  

2014-2018  

 

12 
 فرع/كلٌة التمرٌض/ جامعة بؽداد

 تمرٌض األطفال

دكتوراه/ اختٌاري/ تمرٌض األطفال  

 

 

 

2011-2012  

2013-2018  

13 
كلٌة التمرٌض/ جامعة بؽداد  

 

دكتوراه/ خدمات التمرٌض   
2002-2008  

2015-2018  

 



 

 

 

: التً أشرؾ علٌها (االطارٌح، الرسائل): خامساً  

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

1 
أؽشٚؽخ 

أصش اٌجٍٛؽ اٌّجىش ٚػٛاٍِٗ اٌّغبػذحػٍٝ اٌؾبٌخ إٌفغ١خ  

االعزّبػ١خ ٌالؽفبي اٌّشاعؼ١ٓ ٌٍؼ١بداد اٌخبسع١خ ٌٍغذ اٌظّبء فٟ 

ِغزشف١بد ِذ٠ٕخ ثغذاد 

 2019-2017  األطفالفرع تمرٌض

2 

أؽشٚؽخ 

 فبػ١ٍخ اٌجشٔبِظ اٌزؼ١ٍّٟ ٌالؽفبي ِٚمذِٟ اٌشػب٠خ ٌُٙ ؽٛي 

اٌزذاث١ش اٌؼالع١خ ٌٕمض ٘شِْٛ إٌّٛ فٟ اٌؼ١بداد االعزشبس٠خ 

اٌخبسع١خ فٟ ِغزشف١بد ِذ٠ٕخ ثغذاد 

 

 

 2019-2017  األطفالفرع تمرٌض

3 
أؽشٚؽخ 

فاعلٌة البرنامج التثقٌفً على معارؾ الممرضٌن تجاه ستراتٌجٌة سباٌك 

فً ردهات االورام السرطانٌة فً مستشفٌات االطفال التعلٌمٌة فً بؽداد 

 2018-2016  األطفالفرع تمرٌض

4 

أؽشٚؽخ 
فاعلٌة البرنامج التثقٌفً على كفاٌات معارؾ وممارسات الممرضٌن 

تجاه الطفل المصاب بحوادث الحروق فً مركز الحروق فً مستشفى 

الحروق التخصصً فً مدٌنة بؽداد  

 2017-2015  األطفالفرع تمرٌض

5 
أؽشٚؽخ 

رٕف١ز اٌشػب٠خ اٌشبٍِخ اٌّٛؽذح ػٍٝ ِؼبسف ِّٚبسعبد اٌّّشػ١ٓ 

الؽفبي ا١ٌّٙٛف١ٍ١ب فٟ ِشوض اِشاع اٌذَ اٌٛساص١خ فٟ ِذ٠ٕخ 

إٌبطش٠خ 

 2017-2015  األطفالفرع تمرٌض

6 

أؽشٚؽخ 
فاعلٌـة تطبٌـق الممـرض للممارسـات القٌاسٌـة على العناٌـة باألطفـال 

حدٌثـً الـوالدة المصابٌـن بمتالزمـة كـرب التنفـس فً وحـدة العناٌـة 

باألطفـال حدٌثـً الـوالدة فً مستشفٌـات بؽـداد التعلٌمٌـة 

 2015-2013  األطفالفرع تمرٌض



 

 

7 
أؽشٚؽخ 

أثـر عوامـل البٌئـة االجتماعٌـة على سلـوك سٌطـرة وزن المراهقٌـن فً 

المـدارس الثانوٌـة فً مدٌنـة بؽـداد 

 2015-2013  األطفالفرع تمرٌض

8 

 أطروحة

 سنـوات فً مراكـز 5 أشهـر إلى 6فقـر الـدم عنـد األطفـال بعمـر 

 الرعاٌـة الصحٌـة األولٌـة فً مدٌنـة الصـدر فً بؽـداد

2013-2012  األطفالفرع تمرٌض  

9 
أؽشٚؽخ 

أثـر برنامـج تدرٌبـً إلنعـاش الولٌـد على ممارسـات الممرضـات فً 

 ؼرفـة العملٌـات فً مدٌنـة بؽـداد

2013-2012  األطفالفرع تمرٌض  

10 

 أطروحة

االجتماعً لألسرى العراقٌٌن السابقٌن -أثر البرنامج ألتأهٌلً النفسً" 

"1988-1980اإلٌرانٌة، -للحرب العراقٌة  

 جامعة لٌفربول جون مورس

 

كلٌة الصحة والعلوم التطبٌقٌة 

معة لٌفربول جون  جا/أالجتماعٌة

لندن/ مورس    

 

2010 -2012  

11 

 أطروحة

فاعلٌة برنامج تثقٌفً على معارؾ وممارسات الممرضٌن تجاه كشؾ )

التأخر الحركً الكبٌر عند األطفال فً مراكز الرعاٌة الصحٌة األولٌة فً 

 الحوٌجة فً محافظة كركوك

2012-2010  األطفالفرع تمرٌض  

أؽشٚؽخ  12

ثٕبء إؽبس ٔظشٞ : ّٔؾ ؽ١بح اٌّشا٘م١ٓ ٚرؾغ١ٓ اٌظؾخ

 2004  األطفالفرع تمرٌض

أؽشٚؽخ  13

 ٚػالعٗ ػٍٝ ٔٛػ١خ ؽ١بح  Aأػجبء ِشع إٌبػٛس اٌٛساصٟ ٔٛع 

 اٌّشػٝ اٌّشا٘م١ٓ

 2004  األطفالفرع تمرٌض

  



 

 

   رسائل الماجستٌر 

قاعلٌة البرنامج التعلٌمً المخطط تجاه اطفال التوحد فً معارؾ االمهات  1

 فً مركز ذي قار للتوحد فً مدٌنة الناصرٌة
 2017-2018  األطفالفرع تمرٌض

2 

 رسالة

تقٌٌم الحالة التؽذوٌة لالطفال المصابٌن بالفشل الكلوي من خالل 

استخدام المقاٌٌس الجسمانٌة لمراكز االنفاذ الكلوي فً مستشفٌات بؽداد 

 التعلٌمٌة لالطفال

2017-2016  األطفالفرع تمرٌض  

3 

 رسالة

قاعلٌة برنامج تثقٌفً على معارؾ الممرضٌٌن تحاه خطة الخروج 

للمبتسرٌن فً وحدات العناٌة المركزة لحدٌثً الوالدة فً مستشفٌات 

 مدٌنة الناصرٌة

 

2016-2015  األطفالفرع تمرٌض  

4 

 

 رسالة

تقوٌم البرنامج الوطنً للسٌطرة على التدرن فً مراكز الرعاٌة الصحٌة 

 االولٌة فً مدٌنة بؽداد 

2015-2014  صحة المجتمع فرع تمرٌض  

5 

 رسالة

اثر الشبكات على السلوك الصحً للمراهقٌن للمدارس االعدادٌة فً 

 مركز مدٌنة الدٌوانٌة

2015-2014  صحة المجتمع فرع تمرٌض  

6 

 رسالة

اثر نمط حٌاة االسر على البدانة فً الطفولة الوسطى فً وحدة بحوث 

وعالج السمنة فً كلٌة طب الكندي فً مدٌنة بؽداد 

2015-2014  األطفالفرع تمرٌض  

7 

 رسالة

تقٌٌم العادات الؽذائٌة للمراهقٌن البدناء فً المدارس الثانوٌة فً مدٌنة 

 كركوك

2014-2013  األطفالفرع تمرٌض  

8 
 رسالة

مركز مدٌنة رس االبتدائٌة فً اأطفال المدسلوك  ىىعنؾ العائلً علالأثر

 سوق الشٌوخ

2014-2013  األطفالفرع تمرٌض  

9 
 رسالة

أصش ػٕف ٚعبئً االػالَ اٌّزٍفضح ػٍٝ اٌؾبٌخ إٌفغ١خ ٚاالعزّبػ١خ 

ألؽفبي اٌّذسط االثزذائ١خ فٟ إٌبطش٠خ  

2014-2013  األطفالفرع تمرٌض  



 

 

10 
 رسالة

معارؾ صحة الفم اتجاهات وسلوكٌات اطفال المدارس االبتدائٌة فً 

 تربٌة الرصافة الثالثة

 

2014-2013  األطفالفرع تمرٌض  

11 

 رسالة

تقٌٌم العادات الؽذائٌة لألطفال المصابٌن بأمراض القلب الوالدٌة من 

خالل استخدام المقاٌٌس الجسمانٌة فً مركز الناصرٌة للقلب 

2013-2011  األطفالفرع تمرٌض  

12 
 رسالة

أثر سلس البول على الحالة النفسٌة واالجتماعٌة لألطفال بعمر المدرسة 

 فً المدارس االبتدائٌة فً محافظة مٌسان 

2013-2011  األطفالفرع تمرٌض  

13 

 رسالة

تقٌٌم الذات للمراهقٌن البدناء فً المدارس الثانوٌة فً مدٌنة النجؾ 

 االشرؾ

2012-2011  األطفالفرع تمرٌض  

14 
تحدٌـد نوعٌـة العناٌة التمرٌضٌـة لألطفـال المصابٌـن بحـوادث الحـروق 

فً مستشفٌـات مدٌنـة بؽـداد 
2012-2011  األطفالفرع تمرٌض  

15 
نوعٌـة حٌـاة المراهقٌـن بابٌضـاض الـدم اللمفـاوي الحـاد فً 

المستشفٌـات التعلٌمٌـة فً مدٌنـة بؽـداد 
2012-2011  األطفالفرع تمرٌض  

16 

 رسالة

تقٌٌم معارؾ وممارسات الممرضٌن باتجاه إدارة األلم لألطفال المصابٌن 

 بابٌضاض الدم وتحت العالج الكٌماوي

2011- 2010  األطفالفرع تمرٌض  

17 

اثر برنامج تثقٌفً صحً على معارؾ وممارسات الممرضٌن تجاه 

األطفال تحت التهوٌة اآللٌة فً مستشفٌات األطفال التعلٌمٌة فً مدٌنة 

 بؽداد

2011- 2010  األطفالفرع تمرٌض  

18 
تقوٌم الممارسات الخاطئة للممرضٌن تجاه إعطاء العالج الكٌماوي فً 

 وحدات مرضى أطفال  ابٌضاض الدم
 2011  األطفالفرع تمرٌض

19 
تقٌٌم معارؾ الممرضٌن باتجاه األطفال المصابٌن بالتهاب جذور 

 األعصاب المحٌطٌة بمستشفٌات األطفال فً بؽداد
 2011  األطفالفرع تمرٌض

20 
تقٌٌم ممارسات األمهات باتجاه األطفال المصابٌن بمتالزمة التناذر 

 الكلوي المتحسس للستٌروٌد فً مستشفٌات األطفال فً بؽداد
  األطفالفرع تمرٌض

 

2011 

21 
برنامج مسح للجنؾ التلقائً عند األطفال ما قبل سن البلوغ فً 

 المدارس االبتدائٌة فً مدٌنة بؽداد
2010-2009  األطفالفرع تمرٌض  



 

 

 2009  األطفالفرع تمرٌض تقوٌم ممارسات الممرضٌن تجاه األطفال تحت قسطرة القلب 22

23 
تقٌٌم معارؾ  الممرضٌن حول الخمج المستشفوي فً وحدة العناٌة 

المركزة لحدٌثً الوالدة فً مستشفٌات بؽداد التعلٌمٌة لألطفال 
 2009  األطفالفرع تمرٌض

24 
تقٌٌم ممارسات ممرضً األطفال باتجاه عملٌة نقل الدم فً ردهات 

 أمراض الدم فً مستشفٌات بؽداد لألطفال
 2008  األطفالفرع تمرٌض

25 
تقٌٌم معارؾ الممرضٌن ذات العالقة باألطفال المصابٌن بفلح الشفة 

 وفلح الحنك فً مستشفٌات األطفال التعلٌمٌة وؼٌر التعلٌمٌة فً بؽداد
  األطفالفرع تمرٌض

 

2007 

 

26 

تقٌٌم معارؾ وممارسات ممرضً ردهات األطفال تجاه التهاب سطح 

الؽشاء المخاطً للفم عند األطفال تحت تأثٌر العالج الكٌماوي فً 

 مستشفٌات األطفال فً بؽداد

 2007  األطفالفرع تمرٌض

27 
تقٌٌم معارؾ األمهات ذات العالقة بتحصٌن الطفل فً المناطق الرٌفٌة 

محافظة كركوك- فً قضاء الحوٌجة  
 2006  األطفالفرع تمرٌض

28   
تقٌٌم معارؾ ممرضً األطفال تجاه الطفل المصاب بالتهاب السحاٌا 

 البكتٌرٌة فً مستشفٌات األطفال التعلٌمٌة فً مدٌنة بؽداد

 

 

 

  األطفالفرع تمرٌض

 

2006 

29 
أعباء الطفل المصاب بالشلل الدماؼً على مقدم الرعاٌة فً محافظة 

 اربٌل

جامعة صالح /  األطفالفرع تمرٌض

 الدٌن

 

2005 

30 
تقٌٌم عناٌة األمهات تجاه الطفل المصاب باإلسهال بعمر تحت خمس 

 سنوات فً محافظة اربٌل

جامعة صالح / األطفالفرع تمرٌض

 الدٌن

 

2005 

31 
اثر برنامج تثقٌفً صحً على معارؾ وممارسات األمهات لألطفال 

 المصابٌن بالربو فً محافظة اربٌل
 2004  األطفالفرع تمرٌض

معارؾ وممارسات األمهات تجاه رعاٌة الطفل المصاب باالختالجات  32

الحرارٌة 

 

 2003  األطفالفرع تمرٌض

33 
اثر الرعاٌة على عائلة الطفل المصاب بمرض فقر الدم البحر األبٌض 

 المتوسط فً محافظة السلٌمانٌة
2002-2001  األطفالفرع تمرٌض  

  األطفالفرع تمرٌض معارؾ ومعتقدات وممارسات األمهات تجاه ألطفل المصاب بالربو 34

 

2000 

اثر البرنامج التثقٌفً على معارؾ وممارسات أمهات األطفال المصابٌن  35

 بمرض فقر الدم البحر األبٌض المتوسط

 

 2000  األطفالفرع تمرٌض

 

 

 



 

 

التً شارك فٌها المؤتمرات العلمٌة :أ:دساً اس   

 مكان انعقادها السنــة العنوان ت
 نوع المشاركة 

(بوستر حضور/ بحث  )  

1 

 نوي العلمً لمدٌنة الطبلموءتمرالس

 2018التعلٌمٌة لعام 

 مدٌنة الطب عطاء مستملر

12-13/ 12/ 2018 
قاعة درب الموسوي 

 للمؤتمرات الطبٌة

رئٌسة جلسة بحوث 

 التمرٌض

2 

كلٌة )الموءتمرالسابع عشر لكلٌة طب 

الطب االم بٌن أصالة الماضً وامال 

 (المستقبل 

 

 كلٌة طب جامعة بؽداد 2018 /28-29/11
 حضور

3 

الٌوم العلمً الثالث عشر لمستشفى 

 )دائرة صحة كربالء-الهندٌة العام 

 (الحاالت النادرة  االطفال

28/11/ 2018 

دائرة -مستشفى الهندٌة العام 

 صحة كربالء
 بحث

4 

الموءتمرالسنوي السابع لداءرة صحة 

 (شعار مجتمع معافى )الكرخ 

 

14-15/11 /2018  
وزارة / داءرة صحة الكرخ 

/الصحة  
ورشة عمل/ مشاركة   

5 
 المؤتمر العلمً السنوي

  /الثالث للدراسات العلٌا 
 2018/ 10-11/6 جامعة بؽداد/ كلٌة التمرٌض   بحث- مشاركة   

6 
المؤتمر العلمً االول للتخصصات 

 الصحٌة والطبٌة فً المعاهد التقنٌة
2014 

باب / كلٌة التقنٌات االدارٌة 

 المعظم

تقوٌم الحد بحوث 

 المؤتمر تخص االطفال

7 

المؤتمـر العلمـً السنوي العالمً لعام 

مؤتمر الكفاءات الطبٌة )2013

 (عراقٌةال

11-12/12/2013 

 

 -وزارة ألصحة

 قاعة درب الموسوي

   بحث2

 و رئٌس جلسة

 

8 

المؤتمـر الوطنـً العلمـً الثانـً 

التمرٌض نحو نظام صحً "للتمرٌـض 

 "متطور

8-9/11/2013 
الجمعٌـة العلمٌـة العراقٌـة 

 للتمرٌـض والقبالـة
رئٌس جلسة- حضور   



 

 

24/10/2013-23 المؤتمر التمرٌضً السابع عشر 9  

جامعة بؽداد-كلبة التمرٌض  

قاعة درب الموسوي 

 للمؤتمرات

بحث  /مشارك  

 رئٌس المؤتمر

10 

 السنوي الحادي  عشر مؤتمر العلمً

طرٌق ... المهنٌة للتمرٌضةاالعتمادي"

 الى جودة الرعاٌة

8-9/5 / 2013 

 

 

 

 

– جامعة الموصل 

 

كلٌة التمرٌض 

 

 

 

          بحث

11 

  السنويالمؤتمر العلمً

" السادس عشر لكلٌة التمرٌض

 "للتمرٌض الجامعً فً العراق

النهوض بالتمرٌض الجامعً مسؤولٌة 

 وطنٌة

17-18/10/2012 
 -وزارة ألصحة

 قاعة درب الموسوي

 حضور

12 

الوطنً الثالث لكلٌات المؤتمر العلمً 

التمرٌض فً "التمرٌض فً العراق 

 "العراق دعوة للتقدم

20-21/11/2012 

 

جامعة / كلٌة التمرٌض 

 الكوفة

ورقة * 1

  * Macrobioticsبحث

2  

13 

عشر الدولً   العلمً مؤتمر الخامس أل

وزارة - لدائرة مدٌنة الطب التعلٌمٌة

 كلٌة الطب- الصحة وجامعة بؽداد

ومدٌنة الطب  كلٌة الطب بؽداد "

التعلٌمٌة تكامل علمً وشراكة فاعلة 

مع الجامعات والمراكز الطبٌة 

 "العالمٌة

 

 

28-29/11/2012 

 

قاعة درب / وزارة الصحة

 الموسوي

 

 بحث

 

 

 مكان انعقادها السنــة العنوان ت
 نوع المشاركة 

(بوستر حضور/ بحث  )  

مؤتمر العلمً لدائرة مدٌنة الطبأل 14  14-15/12/2011  
قاعة درب / وزارة الصحة

 الموسوي
 بحث

15 
/ المؤتمر الدولً األول للتمرٌض

 اإلبداع فً تعلٌم وتدرٌب التمرٌض
29/11/2011 -28 

جامعة /كلٌة التمرٌض

مسقط-عمان-السلطان قابوس  

 

 

 بحث

16 

 الخامس عشر  السنويالمؤتمر العلمً

الرؤٌة المستقبلٌة / لكلٌة التمرٌض

 للتمرٌض الجامعً فً العراق

26-27/10 /2011 القاعة الكبرى/كلٌة التمرٌض    

– ورقة عمل / مشاركة

دور /التمرٌض االلكترونً

التقنٌات الحدٌثة فً تعلٌم 

التمرٌض الحدٌث 

"طرٌقة حٌاة"  

 



 

 

17 

البرنامج الوطنً الرٌادي لبحوث 

السرطان فً دائرة البحث 

الحلقة الدراسٌة العلمٌة /والتطوٌر

 الوطنٌة

*The plan of action of the 

Iraqi National & Regional 

Breast Cancer Research 

Program 

-24/10 /2011  

المركز الوطنً لبحوث 

كلٌة - السرطان جامعة بؽداد

 الطب

 حضور

25/6/2011 المؤتمر الطالبً األول لبحوث التخرج 18  

 

 

بؽداد/كلٌة التمرٌض  

 

 حضور

19 
المؤتمر العلمً السنوي القطري 

دور الممرض الجامعً فً "الثامن

"خدمة المجتمع العراقً   

2011/5/12-10 
كلٌة /جامعة الموصل 

 التمرٌض
 بحث

منتدى /الشراكة الدولٌة فً التمرٌض 20

 التمرٌض العالمً

 

19-20/4/2011 كلٌة –الجامعة األردنٌة  

/التمرٌض  

 

 بحث

المؤتمر الثانً عشر لهٌئة التعلٌم  21

 التقنً

13-14/4/2011  

 

 كلٌة التقنٌات الطبٌة

 

 

 بحث

 التحاد أطباء المؤتمر العلمً األول 22

 تركمان العراق
15-16/10/2010 / رئاسة جامعة كركوك 

 محافظة كركوك

 

بحوث مقدمة2  

المؤتمر العلمً األول لكلٌات التمرٌض  23

 فً محافظات العراق
14/10/2010 قاعة درب / وزارة الصحة 13-

 الموسوي
 مشاركة بورش العمل

24/6/2010-23 مؤتمر التمرٌض لدائرة مدٌنة الطب 24 قاعة درب / وزارة الصحة 

 الموسوي

  بحوث مقدمة6

 االنحراؾ السلوكً لدى الشباب 25

 

31/5/2010  

 

/ وزارة الشباب والرٌاضة

 فندق المنصور مبلٌا

 

 حضور

 
اإلستراتٌجٌة / مؤتمر كلٌة الطب 26

 الوطنٌة للسرطانات
15/4/2010 /المركز الوطنً للسرطانات   

كلٌة الطب/ دجامعة بؽدا  

 حضور

 

 

 المؤتمر الثانً لداء التوحد 27

 

 

 

1/4/2010  

 

قاعة درب/ وزارة الصحة  حضور 

المرأة /المؤتمر النسوي األول -  28

 والعلوم فً العراق

16-18/3 /2010 جامعة /كلٌة العلوم للبنات 

 بؽداد

وتقوٌم احد / حضور

 بحوث المؤتمر

 
2010 /2 /29-28 المؤتمر الوطنً للتعلٌم العالً 29 جامعة /بمناسبة ٌوم الجامعة 

 بؽداد

 حضور

مؤتمر الوطنً الثانً والعالمً األول  30 

 لتمرٌض األطفال
14-17/11/2009 جامعة هجة تبه-أنقرة/ تركٌا    حضور 

/مدٌنة الطب حاضر ومستقبل 31   

 دائرة مدٌنة الطب

22-23/10/2009 وزارة / التعلٌم العالً  

قاعة درب الموسوي/ الصحة  

 

 

 بحوث

32 
المؤتمر العلمً الثالث عشر لكلٌة 

الرؤٌة المستقبلٌة للتمرٌض / التمرٌض

 الجامعً فً العراق

15-16/10 /2009  
قاعة درب / وزارة الصحة

 الموسوي
 رئٌسة جلسة علمٌة

33 
  السنوي الرابعالمؤتمر العلمً

البحث العلمً طرٌقنا /التمرٌض

 لالرتقاء بمهنة التمرٌض بالعراق

 

27-28/7/2009  

 

 

وكلٌة / دائرة صحة بابل

بابل-التمرٌض  

 

 رئٌسة جلسة علمٌة

 مع ورقة عمل

5/5/2009-4 المؤتمر الوطنً الرابع للتمرٌض 34 قاعة درب / وزارة الصحة  

 الموسوي
 بحوث علمٌة



 

 

المؤتمر العلمً لدائرة مدٌنة  الطب  35

تطوٌر العناٌة التمرٌضٌة/  

 

23/11/2008 وزارة الصحة دائرة مدٌنة  

 الطب
بحث عدد2  

36 
       2008مؤتمر مدٌنة  الطب 

/جامعة بؽداد/بالتعاون مع كلٌة الطب   

 مدٌنة الطب حاضر ومستقبل

23/10/2008 - 
وزارة الصحة دائرة مدٌنة 

 الطب

إدارة جلسة علمٌة 

تطوٌر الكوادر /

 التمرٌضٌة

37 
التمرٌض بٌن /مؤتمر التمرٌض األول

 الواقع والطموح

 

28-27/8/2008  

 

وزارة الصحة دائرة مدٌنة 

 الطب

/  رئٌسة جلسة علمٌة 

 مع

 بحث

 
38 

الثالث للتمرٌض فً المؤتمر الوطنً 

 العراق

النهوض بالتمرٌض مسؤولٌة تتطلب 

 العمل بروح الفرٌق الواحد

3-4/  5/2008  

دائرة التخطٌط وتنمٌة الموارد 

قسم شؤون التمرٌض مع /

 دائرة صحة      كربالء

 اشتراك ببحث

39 
 السنوي الثالث المؤتمر العلمً

فً محافظات الفرات األوسط 
/1/20083  

قاعة اإلسعاؾ الفوري فً 

 دائرة صحة النجؾ

 رئٌسة جلسة علمٌة

 

40 
المؤتمر العالمً للرعاٌة الصحٌة 

األولٌة دور التمرٌض والمهن الصحٌة 

 األخرى

2008   /6-4   شباط  
كلٌة / جامعة جاٌنػ ماي

 تاٌالند/ التمرٌض

 

 اشتراك ببحث

41 
مؤتمر وحفل أطالق نتائج مسح صحة 

 األسرة فً العراق
2008كانون الثانً  

وزارة الصحة العراقٌة 

+ التخطٌط والتعاون اإلنمائً

فندق /منظمة الصحة العالمٌة

 الرشٌد

 حضور

 

المؤتمر الوطنً للتعلٌم الطبً  42

 والتطوٌر المهنً المستمر

 

      / 10-9كانون الثانً 

  2008  

 

فندق /وزارة الصحة العراقٌة

 الرشٌد

 

مشاركة بورقة عمل 

 لتطوٌر مهنة التمرٌض

 

43 

المؤتمر العلمً الثانً عشر لكلٌة 

 التمرٌض

 

24-25/ 10/2007 كلٌة التمرٌض/قاعة الشهٌد   

–ورقة  عمل / 

الممارسات التمرٌضٌة 

المستندة على البٌنة 

NursingEvidence 

base practice 

44 

لكلٌة المؤتمر الحادي عشر  

تجسٌر الفجوة بٌن النظرٌة : التمرٌض

 والممارسة العملٌة

16 -17/ 10  /2006  
قاعة الشهٌد/ كلٌة التمرٌض  

 

تجسٌر : ورقة عمل

الفجوة بٌن النظرٌة 

 والممارسة العملٌة

bridging the gap 

between theory & 

practice 
45 

/ المؤتمر الوطنً الثانً للتمرٌض 

دور /كلٌة التمرٌض / جامعة تشرٌن 

التمرٌض فً ضبط العدوى وتقدٌم 

 العناٌة بمرضى الجهاز التنفسً

2004تشرٌن األول    

 

كلٌة /سورٌا /جامعة تشرٌن 

 التمرٌض

 

 

 اشتراك ببحث

 

 

46 

 حول صحة األم المؤتمر الوطنً األول

إقلٌم كردستان / والطفل فً اربٌل

 ورشة عمل منظمات المجتمع المدنً

2004نٌسان   

/  وزارة الصحة العراقٌة 

وزارة الصحة فً إقلٌم 

اربٌل- كردستان  

 حضور



 

 

47 
المؤتمر الوطنً األول للتمرٌض فً 

 العراق

 

 

 

2003تموز  

 

وزارة الصحة ومنظمة 

-بؽداد/ الصحة العالمٌة   

 فندق الرشٌد

حضور ومشاركة فً 

 ورش العمل

 

علوم :المؤتمر العلمً األول للتمرٌض 48

 التمرٌض وجهة مستقبلٌة

26/ 2002  

-25أٌلول   

/جامعة الزٌتونة األردنٌة  

 األردن

 اشتراك ببحث

49 
لكلٌة المؤتمر العلمً التاسع  

 التمرٌض
7 -8/ 9  /2002  

قاعة الشهٌد/ كلٌة التمرٌض  

 

ورشة عمل إدارة +بحث

ورقة عمل + الوقت

مستوٌات التمرٌض فً /

 العراق

50 

المؤتمر الدولً السابع للتمرٌض فً 

: الشرق األوسط  اكتشاؾ الحقٌقة 

 الطرٌق لنجاح التمرٌض

2002 /9-8أٌار   

جامعة العلوم والتكنولوجٌا 

األردن   -  اربد/     األردنٌة

وبالتعاون مع مركز الشراكة 

لمنظمة الصحة العالمٌة  

وبالتعاون مع نقابة التمرٌض 

 والقبالة األردنٌة

 

 اشتراك ببحث

51 
المؤتمر الدولً الخامس للتمرٌض  

 التمرٌض فً األلفٌة الثالثة

-25     أٌلول  / 2001

27 
األردن/ الجامعة األردنٌة  اشتراك ببحث 

52 

المؤتمر الدولً السادس للتمرٌض فً 

الشرق األوسط    احتفالٌة النجاح فً 

األلفٌة الجدٌدة إشعاعات دولٌة 

 لموروث التمرٌض

2000 /3-2أٌار   

امعة العلوم والتكنولوجٌا ج

اربد - األردن/  األردنٌة

وبالتعاون مع جامعة وندسور 

الكندٌة قسم التمرٌض ومركز 

التعاون لمنظمة الصحة 

 العالمٌة

 

 اشتراك ببحث

1999 أٌلول 5 المؤتمر العلمً السابع لكلٌة التمرٌض 53   

كلٌة التمرٌض/قاعة الشهٌد   

 بحث حول األٌدز

54 

لمؤتمر الدولً الرابع للتمرٌض فً 

الشرق األوسط      التمٌز فً  

وجهة نظر : التمرٌض فً التسعٌنات

 عالمٌة

 

 

1996 /8-7اٌار  
جامعة العلوم والتكنولوجٌا 

اربد- األردن/  األردنٌة  
 اشتراك ببحث

55 
المؤتمر العلمً الثانً للتمرٌض      

" التمرٌض حاضر ومستقبل ' 

11-12/ 1995       

 تشرٌن أول

الجامعة األردنٌة مع الخدمات 

الطبٌة الملكٌة ونقابة 

الممرضٌن والممرضات 

األردن/ والقابالت القانونٌات  

 اشتراك ببحث

56 
لمؤتمر الدولً الثالث للتمرٌض فً 

: الشرق األوسط حول    التمرٌض فً

وجهة نظر عالمٌة: التسعٌنات  

1994 /25-24نٌسان   
جامعة العلوم والتكنولوجٌا 

اربد- األردن/  األردنٌة  

/  بحث 3/اشتراك ببحث

 بحوث مشتركة

57 
المؤتمر الدولً الثانً   حول   تحدي *

 التؽٌر فً التمرٌض فً عقد التسعٌنات
1992 /28-27نٌسان   

جامعة العلوم والتكنولوجٌا 

اربد- األردن/  األردنٌة  
 اشتراك ببحث

58 
المؤتمر الدولً األول فً الشرق 

األوسط حول صور وانطباعات لمهنة 

 التمرٌض

1990 /13-22أٌار   
جامعة العلوم والتكنولوجٌا 

اربد- األردن/  األردنٌة  
 اشتراك ببحث



 

 

59 
اإلنجاب عنصر أساسً لقوة المجتمع *

جمعٌة تنظٌم األسرة العراقٌة/  
5- 7 / 1989  

وزارة الصحة ومنظمة 

الصحة العالمٌة والمكتب 

اإلقلٌمً لتنظٌم األسرة 

جمعٌة / ومنظمة الٌونٌسٌؾ

بؽداد/  تنظٌم األسرة العراقٌة   

اشتراك/  بحث2  

60 
 المؤتمر العلمً الٌوبٌل الفضً

  لكلٌة التمرٌض جامعة بؽداد/

جامعة بؽداد/ كلٌة التمرٌض 1988  حضور 

61 
 المعرض األول للبوستر العلمً

 

1987تشرٌن أول   
وزارة التعلٌم العالً والبحث 

الهٌئة الدائمة / العلمً 

 لمعرض البحوث العلمٌة

 

 

اشتراك/  بحث2  

62 
قطاعً  كلٌة – المؤتمر العلمً الثانً 

اإلسهامات /   "جامعة بؽداد- التمرٌض

"فً التمرٌض  

 

 

 

9-10/3\  

1986 

جامعة بؽداد- كلٌة التمرٌض اشتراك/ بحث   

63 

- لكلٌة التمرٌض–المؤتمر العلمً األول

قٌمة اإلنسان "  جامعة بؽداد            

"فً العصر الحدٌث فً علمه  

28-26/ 

1985تشرٌن ألثانً   
جامعة بؽداد- كلٌة التمرٌض  حضور 

 

 .التً شارك فٌهاالعلمٌةالندوات:ب 

 مكان النشاط التارٌخ نوع النشاط اسم النشاط د

1 

دوة عن خدمات الصحة النفسٌةن  

 ً  واهمٌتها فً المجتمع العراق

 

عرض أنشطة أطباء بال 

حدود وعملهم فً عدد 

 من المحافظات العراقٌة

 

/4/2018 5 

جامعة / كلٌة التمرٌض 

 بؽداد

2 
تطوٌر مناهج كلٌات : ندوة 

 التمرٌض فً العراق

مناقشة وعرض للمناهج 

 المقترحة المعدلة
26/3/2015  

/ كلٌة التمرٌض 

 جامعة بابل

3 
التعلٌم / ملتقى جامعة بؽداد:     ندوة

 االلكترونً
24/3/2015 حضور  

قاعة مهدي -جامعة بؽداد

 حنتوش

إٌّزغؼبد اٌظؾ١خ:ٔذٚح 4  

                   Spa 

محاضرة  ومسؤولة 

 الندوة
4/2/2015 كلٌة –القاعة الكبرى  

بؽداد/ التمرٌض  

السمنة والنشاط البدنً: ندوة 5 11/1/2015 محاضرة فً الندوة   الرٌاضٌةعلوم كلٌة  

جامعة  /والتربٌة البدنٌة

 بؽداد

6 
ندوة عن حوكمة كلٌات التمرٌض 

 العراقٌة

جامعة /كلٌة التمرٌض

 بؽداد
10/5/2014  مشارك 



 

 

7 
 ندوة عن الترقٌات العلمٌة

 واستعراض واستخدام مختبر المحاكاة 

 السرٌرٌة فً دولة االمارات العربٌة

جامعة /كلٌة التمرٌض

 بؽداد
7/5/2014  مشارك 

8 

" ندوة العلمٌة االولى 

المستجدات الحدٌثة فً 

"التمرٌض  

جامعة / كلٌة التمرٌض 

قاعة كلٌة الفقه– الكوفة   
7/4/2014  

 ورقة عمل حول

(Pre &Pro 

Biotics)/  

 9 و رئٌسة جلسة
ندوة عن الشبكات االجتماعٌة واالعالم 

 االلكترونً الحدٌث

جامعة /كلٌة التمرٌض

 بؽداد
20/1/2014 حضور/ مشارك   

10 
ندوة عن المجالت االكادٌمٌة العلمٌة 

(أطالق المحرك البحثً)العراقٌة  

جامعة /كلٌة التمرٌض

 بؽداد
8/1/2014 حضور/مشارك   

 حضور 1/12/2013 كلٌة التمرٌض الٌـوم العالمـً للعنـؾ ضـد المـرأة 11

 محاضر 22/12/2011 كلٌة التمرٌض (Macrobiotics)ماكروباٌوتكس  12

13 
تعلٌم وتدرٌب ذوي االحتٌاجات 

 الخاصة

مركز التطوٌر والتعلٌم 

جامعة بؽداد /المستمر 

  د مهدي حنتوشةقاع

 حضور 1/3/2011

14 
 عامة عن الجودة مفاهٌم* 

 وإدارتهاوأنظمتهاواالعتمادٌة
 كلٌة التمرٌض

20/2/2011 

 

 حضور

15 
المحاذير القياسية للسيطرة على  *

 standard infection)الخمج  

control precautions) 

 حضور 26/4/2010 كلية التمريض

 كلية التمريض *االعتمادية 16

 

 حضور 14/4/2010

 كلية التمريض أسرار ووظائؾ القلب الخفٌة* 17

 

 حضور 2010/ 2/4

18 Climacteric, age and 

itsComplaints 

 كلية التمريض

 

 حضور 2009

19 
إلطالق كراس أخالقيات مهنة *

 التمريض

وزارة الصحة مع منظمة 

 الصحة العالمية

 

18/10/2009 

 

 حضور

20 
relaxation techniques *           

 مٌكانٌكٌة االرتخاء

 كلية التمريض

 

/2009 

 

 حضور

21 
 *genetic((المشورة الجٌنٌة

counseling 

 كلية التمريض

 

 حضور 4-5/5/2009



 

 

22 
الخرٌجٌن من كلٌة التمرٌض وما *

 تطلبه وزارة الصحة

 كلية التمريض

 

 حضور 24/12/2008

 كلية التمريض *حقوق الطفل 23

 

 محاضر 2/12/2008

 حضور 11/6/2008 كلية التمريض زراعة نخاع العظم والخالٌا الجذعٌة*  24

25 
oxidative stress in heath* 

and disease status 

 كلية التمريض

 
 حضور 8-10/4/2008

 *الشد النفسً وكٌفٌة التعامل معه 26

 

 كلية التمريض

 

 حضور 18/3/2008

27 
ورقة عمل تمرٌض الصحة النفسٌة )*

 (والعقلٌة
 حضور 16/3/2008 كلية التمريض

28 
التأهٌل التربوي الخاصة ألعضاء *

 هٌئة التدرٌس

 جامعة بغداد

 

 مشارك 1988/ 2-12/9

 

 .التً شارك فٌهاورش العمل : ج  

اٌزٟ شبسن ف١ٙب فٟ اٌؼشاق ٚخبسط اٌؼشاق ٚسػ اٌؼًّ  -

 

 ٔٛع إٌشبؽ اعُ اٌٛسشخ     اٌغٙخ إٌّؼّخ         اٌذائشح            اٌغٕخ          

1 

التقوٌم الذاتً /ورشة 

واالعتماد لكلٌات 

 التمرٌض

 

, اتحاد الجامعات العربٌة

الجمعٌة العلمٌة لكلٌات 

, التمرٌض العربٌة

 لبنان-جامعة البلمند

اتحاد الجامعات 

الجمعٌة , العربٌة

العلمٌة لكلٌات 

 التمرٌض العربٌة

25-27 /9/ 2018 

 
 متدربة

2 

ورشة عمل اقامتها 

شركة الحٌاة الجدٌدة 

لعرض نموذج مبرمج 

simulator  

مقر شركة الحٌاة   شركة الحٌاة الجدٌدة

 الجدٌدة

 

12/8 /2014  

 

 

عرض لعمل الدمى 

 Sim- man التعلٌمٌة

مشاركة عمٌد كلٌة 

اقبال ؼانم .د.التمرٌض ا

معله والمعاون العلمً 

والمعاون العمٌد للشؤون 

االدارٌة وبعض اساتذة 

 الكلٌة

3 

أستخدام الدمى 

المحكاة واسالٌب 

التدرٌس والتدرٌب 

دولة االمارات العربٌة 

 المتحدة
 27-30/5/2014  

 مشاركة فاعلة

 ومتدربة



 

 

 لكلٌات التمرٌض  

4 

ورشة عمل للجنة 

الفنٌة للتمرٌض 

المملكة / والقبالة  

الالردنٌة الهاشمٌة 

عمان االردن –  

4/3/2014-3  االردن  مشاركة فاعلة  

5 

Iraq UK 

HealthAssem

bly (M o H) 

Iraq -  

25/2/2014-24  فندق الرشٌد  مشاركة فاعلة 

6 

الورشة العلمٌة 

جودة التعلٌم "

العالً وسوق 

"العمل  

/ كلٌة التربٌة االساسٌة 

 الجامعة المستنصرٌة

 

 
13/2/2014  

 

 حضور

7 

 ورشة 

CPR cardio 

respiratory 

resuscitation 

 

مستشفى /مدٌنة الطب

 الجراحات التخصصٌة

 

 
15/12/2013  

 

 

 

 مشارك

 

8 

ورشة تألٌؾ كتب 

اعدادٌات 

التمرٌض فً 

 العراق

فندق /وزارة الصحة

 عشتار
 7/11/2013  

 

 

رئٌس الورشة/مشارك   

 

9 
ورشة عمل لمناقشة 

مفردات مناهج اعدادٌات 

 التمرٌض

فندق /وزارة الصحة

 عشتار
 9-10/10/2013  مشارك 

10 

ورشة عمل 

مشاكل التؽذٌة لألطفال *

 دون سن الخامسة

 

كلٌة التربٌة 

قسم االقتصاد /للبنات

 جامعة بؽداد-المنزلً

19-20/2 / 2013 
سوء التؽذٌة )ورقة بحثٌة

 عند االطفال



 

 

11 

 التدرٌبً إتمام الدلٌل*

 التمرٌضً لصحة العائلة
 وزارة الصحة

مشروع الرعاٌة 

الصحٌة األولٌة 

 الصحة-وزارة

5/2 / 2013 

 

مشارك 

 

12 

ورشة عمل 

مراجعة المنهاج إتمام *

التدرٌبً التمرٌضً 

لصحة العائلة 

 

 

 

مشروع الرعاٌة 

الصحٌة األولٌة 

قاعة /الصحة-وزارة

 المنصور-المشروع

19-20/12 / 

2012 

 

 

مشارك 

 

13 

انعكاس / ورشة عمل

التعلٌم                   

كلٌة كلفورنٌا للعلوم 

الصحٌة وجامعة سلطان 

قابوس 

عمان /مسقط

 عمان/مسقط

كلٌة التمرٌض جامعة 

سلطان قابوس 

مشاركة  27/11/2011

14 

ورشة عمل 

مراجعة المنهاج إتمام *1

التدرٌبً التمرٌضً 

لصحة العائلة 

 

قاعة /الصحة-وزارة

 المنصور-المشروع

مشروع الرعاٌة 

الصحٌة األولٌة 

 /الصحة-وزارة

14-15/11/2011  

 
 مشارك

15 

تدرٌب / ورشة عمل

المدربٌن فً مجال تنظٌم 

األسرة والصحة 

وزارة –اإلنجابٌة 

الصحة العراقٌة 

واألردنٌة ومنظمة 

الصحة العالمٌة مكتب 

العراق 

 15/6/2011-عمان  األردن/ عمان
 متدربة

 

16 
ورشة مصؽرة عن 

 السبورة االلكترونٌة
 كلٌة التمرٌض

قاعة العلوم األساسٌة 

كلٌة التمرٌض 
 حضور 5/2011

17 

المناهج / ورشة عمل 

الجدٌدة وطرق تطبٌقها 

فً كلٌات التمرٌض لهذا 

 العام

وزارة /كلٌة التمرٌض

قاعة درب \ الصحة 

 الموسوي

 

قاعة درب الموسوي\   

 

28-30/9/2010  

 

مشاركة 



 

 

18 
ورشة عمل البٌئة 

التعلٌمٌة للتمرٌض 

ألسرٌري 

منظمة /وزارة الصحة

الصحة العالمٌة 

 

 

منظمة /وزارة الصحة

الصحة العالمٌة 

 

2-3/5/2009 

 

كلٌة + وزارة الصحة 

محاضرة /التمرٌض

19 

إجراء +ورشة عمل /

المسح 

المسح العالمً لذوي 

المهن الصحٌة حول 

التدخٌن 

 

منظمة /وزارة الصحة

الصحة العالمٌة 

 

منظمة /وزارة الصحة

الصحة العالمٌة 

 

7-16/4/2009 

 

كلٌة + وزارة الصحة 

مشاركة بالمسح /التمرٌض

20 
تقٌٌم استمارة التقٌٌم 

السرٌع للطفل حدٌث 

الوالدة 

وزارة الصحة 

شعبة األمومة والطفولة 
وزارة الصحة 

24-26/ 3 /

2009 
مشاركة 

21 
مسودة قانون مشروع 

مجلس التمرٌض 

 العراقً

وزارة الصحة 

 
قسم التمرٌض 

19/1/2009 

 
مشاركة 

22 

تحسٌن صحة المراهقٌن 

محاضرات للمتدربٌن )

والعاملٌن فً المراكز 

 (الصحٌة

محاضرة  19/11/2008-17مدٌرٌة الوقاٌة الصحٌة  وزارة الصحة

23 
ورشة عمل الممارسات 

التمرٌضٌة المستندة 

على الحقائق 

/ جامعة جاٌنػ ماي

تاٌالند 

جامعة / كلٌة التمرٌض

جاٌنػ ماي 

 

 2008شباط 

 
مشاركة 

24 
ورشة عمل التعلٌم 

الطبً والتطوٌر المهنً 

المستمر 

وزارة الصحة العراقٌة 
التعلٌم والتطوٌر 

والبحوث 

 10-9كانون الثانً 

/2008 

 

مشاركة 

25 

ورشة عمل مراجعة 

دالئل العمل الخاص 

برعاٌة األم والطفل 

الموجودة حالٌا 

 

رعاٌة األم والطفل وزارة الصحة العراقٌة 

/ تشرٌن األول 

تشرٌن الثانً 

29/10-/1//11  /

2007 

مشاركة 

26 
ورشة عمل أولوٌات 

بحوث النظام الصحً فً 

 (األردن/ عمان )العراق 

وزارة الصحة العراقٌة 

ومنظمة الصحة العالمٌة 
 مشاركة 2006كانون األول التخطٌط والمتابعة 



 

 

27 
ورشة عمل فً الزٌارة 

االستطالعٌة لدولة 

اإلمارات العربٌة المتحدة 

وزارة الصحة العراقٌة 

ومنظمة الصحة العالمٌة 
التخطٌط والمتابعة 

آذار 

2006 
مشاركة 

28 
النسخة النهائٌة لتطوٌر 

مناهج كلٌات التمرٌض 

األردن - عمان

منظمة الصحة 

مكتب / العالمٌة

العراق فً عمان 

/ وزارة الصحة 

التخطٌط والمتابعة 

21-26/8/2006 

 

 

 مشاركة

29 
أولوٌات النظام الصحً 

فً العراق 

األردن - عمان

/ منظمة الصحة العالمٌة

مكتب العراق فً عمان 

/ وزارة الصحة 

التخطٌط والمتابعة 

14-23/12 /2006 

 
 مشاركة

30 
ورشة عمل وضع 

الصٌؽة النهائٌة لمناهج 

كلٌات التمرٌض 

وزارة الصحة العراقٌة 

ومنظمة الصحة 

عمان /األردن/العالمٌة

التخطٌط والمتابعة 
آب 

2005 
مشاركة 

31 
ورشة عمل مراجعة 

مناهج التمرٌض 

والقبالة فً العراق 

وزارة الصحة العراقٌة 

ومنظمة الصحة 

عمان /األردن/العالمٌة

مشاركة  2004نٌسان التخطٌط والمتابعة 

32 
ورشة عمل مراجعة 

تقٌٌم مناهج التمرٌض 

وزارة الصحة العراقٌة 

ومنظمة الصحة 

عمان /األردن/ العالمٌة

مشاركة  2004حزٌران التخطٌط والمتابعة 

33 

ورشة عمل قوانٌن 

وتشرٌعات مزاولة مهنة 

التمرٌض 

 

وزارة الصحة العراقٌة 

ومنظمة الصحة 

عمان /األردن/العالمٌة

التخطٌط والمتابعة 

 

 2004أٌلول 

 

28-29/9 /

مشاركة 

34 
دورة منهجٌة البحث 

العلمً ألتً إقامتها 

وحدة التعلٌم المستمر 

 وحدة كلٌة التمرٌض

التعلٌم المستمر 
 كلٌة التمرٌض

21\6 /1986 

 
ومحاضرة / منظمة الدورة

 

التً ورش العمل 

شارك فٌها 

  العراقخارج

   

 

1 
ورشة عمل مراجعة 

تقٌٌم مناهج التمرٌض 

وزارة الصحة العراقٌة 

ومنظمة الصحة 

عمان /االردن/ العالمٌة

 2004حزٌران التخطٌط 

 

2 
ورشة عمل قوانٌن 

وتشرٌعات مزاولة مهنة 

التمرٌض  

وزارة الصحة العراقٌة 

ومنظمة الصحة 

عمان  /االردن/العالمٌة

 2004أٌلول التخطٌط 

 



 

 

3 
ورشة عمل مراجعة 

مناهج التمرٌض 

والقبالة فً العراق  

وزارة الصحة العراقٌة 

ومنظمة الصحة 

عمان /االردن/العالمٌة

 2004نٌسان التخطٌط 

 

4 

المؤتمر الوطنً الثانً 

جامعة / للتمرٌض 

كلٌة التمرٌض / تشرٌن 

دور التمرٌض فً  )

ضبط العدوى وتقدٌم 

العناٌة بمرضى الحهاز 

التنفسً  

سورٌا /جامعة تشرٌن سورٌا / جامعة تشرٌن 

كلٌة التمرٌض  /

تشرٌن االول  

2004 

 

5 

ورشة عمل حول العناٌة 

بمرضى الربو 

واالمراضالتنفسٌة 

االنسدادٌة المزمنة 

سورٌا /جامعة تشرٌن 

سورٌا /جامعة تشرٌن سورٌا / جامعة تشرٌن 

كلٌة التمرٌض /

تشرٌن االول  

2004 

 

6 

ورشة عمل وضع 

الصٌؽة النهائٌة لمناهج 

 كلٌات التمرٌض 

 

 

وزارة الصحة العراقٌة 

ومنظمة الصحة 

عمان /االردن/العالمٌة

آب  التخطٌط 

2005 

 

7 

ورشة عمل فً الزٌارة 

االستطالعٌة لدولة 

االمارات العربٌة المتحدة  

وزارة الصحة العراقٌة 

ومنظمة الصحة العالمٌة   

 

أذار  التخطٌط 

2006 
 

8 

ورشة عمل أولوٌات 

بحوث النظام الصحً فً 

  (االردن/ عمان )العراق 

وزارة الصحة العراقٌة 

ومنظمة الصحة العالمٌة    

 

 2006كانون االول التخطٌط 

 

9 
ورشة عمل الممارسات 

التمرٌضٌة المستندة 

على الحقائق  

جامعة / كلٌة التمرٌضتاٌلند  /جامعة جاٌنػ ماي

جاٌنػ ماي 

 2008شباط 

 

10 

المؤتمر العالمً للرعاٌة 

الصحٌة االولٌة دور 

التمرٌض والمهن 

الصحٌة االخرى  

جامعة / كلٌة التمرٌضتاٌلند /جامعة جاٌنػ ماي

جاٌنػ ماي 

 2008شباط 

 

 

 

-اربد/     والتكنولوجٌا األردنٌة جامعة العلوم/  العراقخارجالتً شارك فٌها ورش العمل 

 األردن



 

 

  1990 – 1996  

 28/8/1991-24و١ٍخ اٌطت. رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزم٠ُٛ -

 .إعزشار١غ١خ رٕظ١ُ اٌٛلذ  -

 .ؽش٠مخ رؼ١ٍُ اإلعشاءاد اٌزّش٠ؼ١خ  -

 .رم١ُ ِٛاطفبد اٌزم٠ُٛ اٌؼٍّٟ  -

 .اٌزغغ١ش ث١ٓ اٌّٛاد إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ ثبٌزذس٠ظ  -

 . رم٠ُٛ اٌزؼ١ٍُ أٌغش٠شٞ  -

 .اٌزى١ف ِغ اٌؼغٛؽ إٌفغ١خ  -

 .اإلعشاءاد اٌزّش٠ؼ١خ فٟ اٌزؼ١ٍُ أٌغش٠شٞ  -

 .اٌزم٠ُٛ أٌغش٠شٞ  -

 .رطج١ك اإلعشاءاد اٌزّش٠ؼ١خ فٟ اٌزؼ١ٍُ أٌغش٠شٞ -

 .اعزؼّبي اٌّفب١ُ٘ فٟ رط٠ٛش إٌّب٘ظ  -

 .ا١ٌٙئبد اٌؼ١ٍّخ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ ػؼ٠ٛخ 

 عضوه نقابت التمريض العراقيت  

 عضوه نقابت المعلمين العراقيت 

  عضوه جمعيت تنظيم األسرة العراقيت 

 . األخشٜ األٔشطخ اٌؼ١ٍّخ : عبثؼب 

 خبسط اٌى١ٍخ داخً اٌى١ٍخ

 لجان مطابقة لرسائل واطارٌح طلبة دراسات علٌا

2002-2018 

 

 

 

 

تقٌٌم الشهادات                   –اللجنة الطبٌة/ اللجنة الوزارٌة

        

2018-2017 دائرة البعثات الثقافٌة-وزارة التعلٌم العالً  

   5لجنة استالال للترقٌة مدرس إلى أستاذ مساعد عدد 

10/10 / 2012  

رئٌس لجنة مناقشة بروتوكول مشارٌع التخرج لطلبة *

 2012 / 10 /21الصؾ الرابع السمٌنار أألول

لجان مطابق لرسائل واطارٌح طلبة ماجستٌر ودكتوراه *

 8عدد 

 

/ وزارة الصحةوالقبالة لتمرٌض  لتطوٌر ا العلٌاالوطنٌةاللجنة ا

 2018-2016/بؽداد

- 2016/بؽداد/ اللجنة االستشارٌة العلٌا للتمرٌض وزارة الصحة 

2018 

  

 2009كلٌة التمرٌض-اللجنة الممتحنة الخارجٌة جامعة الكوفة 



 

 

 وزارة /مجلس التمريض العراقي/ اللجنة  التحضيرية 

 2009/منظمة الصحة العالمية/الصحة

 
  حول التمرٌض فً العراق/اللجان أو الكتل الحرجة

 2009/منظمة الصحة العالمية/وزارة الصحة

ٌغٕخ ٌّٕبلشخ ٚدساعخ ِغٛدح لبْٔٛ ِغٍظ اٌزّش٠غ اٌؼشالٟ   

اٌؼشال١خ - ٚصاسح اٌظؾخ2009/

جامعة بؽداد /اللجنة العلمٌة فً كلٌة التمرٌض

 / اٌٍغبْ اٌؼ١ٍّخ ٌّؤرّشاد ٚصاسح اٌظؾخ ثغذاد 

وزارة الصحة / الرابع للتمرٌض يلجان المؤتمر الوطن*

 اللجنة االستشارية لمؤتمر التمريض + اللجنة العلمٌة/

 2009/الرابع   

 

 

 

-1999/بؽداد/ اللجنة االستشارٌة العلٌا للتمرٌض وزارة الصحةجامعة بؽداد /لجنة المناهج فً كلٌة التمرٌض

2008 

 جامعة بؽداد/الدراسات العلٌا فً كلٌة التمرٌضلجنة 
 2002-1997اٌّّبسعبد ا١ٌّذا١ٔخ ٌغبِؼخ ثغذاد   

 جامعة بؽداد/لجنة المقاصة العلمٌة كلٌة التمرٌض
اربد     نٌسان - األردن/  جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة

24-25/ 1994 

  الثالثياللجنة التنظٌمٌة للمؤتمر العالم

جامعة بؽداد /اللجنة االمتحانٌة  فً كلٌة التمرٌض 

اربد     نٌسان - األردن/  جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة

27-28/ 1992 

 

 اللجنة التنظٌمٌة للمؤتمر العالمً الثانً

 

 

 1991/اربد -األردن/  جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةإشراؾ وتقوٌم /اللجان العلمٌة لمؤتمرات العلمٌة للطلبة 

 اإلسعافات األولٌة

 

 

ػؼٖٛ اٌٍغٕخ اٌخبطخ ثبٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش ِٚؾبػش 

اٌؼٕب٠خ اٌزّش٠ؼ١خ ثبألؽفبي ؽذ٠ضٟ " فٟ دٚسح 

ػّٓ اٌذٚساد " اٌٛالدح ٚاٌّؼشػ١ٓ ٌٍخطٛسح

 األسدٟٔ ٌزذس٠ت –اٌخبطخ ثبٌّششٚع  األٌّبٟٔ 
 ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌّّشػبد ٚاٌمبثالد فٟ األسدْ

 1991-1990ٚصاسح اٌظؾخ األسد١ٔخ

 

 
 

 

 



 

 

أٚ رط٠ٛش  ِغبي اٌزخظض ٌخذِخ اٌج١ئخ ٚاٌّغزّغ فٟ اٌّششٚػبد اٌجؾض١خ :ربعؼب ة 

.اٌزؼ١ٍُ

 السنت محل النشر أسم البحث ث

 

assessment of Nurses Knowledge toward 

supporting Families of Children with Cancer 

at Oncology Wards in Baghdad Teaching 

Pediatric Hospitals 

 

International Journal of 

Science and Research 

(IJSR)vol 6(11) 

pp 675-676  

 

 

 

2017 

 
Evaluation of Nurses’ Practices toward pain 

management of leukemic child under 

chemotherapy  

IOSR_JNHSvol 5(2)) 

pp 101-107 

2016 

 

Prevalence of Posttraumatic Stress Disorder 

(PTSD) among the Iraqi Repatriated 

Prisoners of the Iran-Iraq War, 1980-1988, 

Vol 28, Issue 1, 2015 

المجلة الوطنٌة العراقٌة 

( 2)28لالختصاصات التمرٌضٌة  
2015 

 
أثر نمط عائلة المراهقٌن فً تناول الوجبات الؽذائٌة على 

سلوكٌات السٌطرة على الوزن فً المدارس الثانوٌة فً 

 مدٌنة بؽداد

 

المجلة الوطنٌة العراقٌة 

(2)28لالختصاصات التمرٌضٌة    

2015 

 
Prevalence of Anxiety and depression 

among the Iraqi Repatriated Prisoners of 

the Iran-Iraq War, 1980-1988 

المجلة الوطنٌة العراقٌة 

( 2)27لالختصاصات التمرٌضٌة  
2014 

مشاكل اإلرضاع لألطفال المصابٌن بأمراض القلب الوالدٌة  

 فً مركز الناصرٌة للقلب

المجلة العراقٌة الوطتٌة  

 27التخصصٌة للتمرٌض  مجلد

(1 )

2014 

 
برنامج التحري للجنؾ التلقائً بفحص ادم الطفال 

 المدارس االبتدائٌة سن ما قبل البلوغ فً مدٌنة بؽداد

 

المجلة العراقٌة الوطتٌة  

 27التخصصٌة للتمرٌض  مجلد

(1 )

2014 

انتشار السمنة بٌن المراهقٌن فً المدارس الثانوٌة فً  

 مدٌنة كركوك

المجلة العراقٌة الوطتٌة  

 26التخصصٌة للتمرٌض  مجلد

(2 )

2013 

 شدة فقر الدم بٌن االطفال دون سن الخمس سنواتتقٌٌم 

المجلة العراقٌة الوطتٌة   

 26التخصصٌة للتمرٌض مجلد

p 9-14 

عدد خاص 

2013 

 فقر الدم بٌن األطفال ماقبل المدرسة 

 

مجلة الكوفة لعلوم التمرٌض 

2(1) 

P 15-28 

 

 

2012 



 

 

 Assessment of adolescent’s self-esteem in 

secondary schools 

 مجلة الكوفة لعلوم التمرٌض

2مجلد   

 (3)  

P 159-165 

2012 

 
اثر برنامج تثقٌفً صحً على معارؾ الممرضٌن تجاه 

األطفال تحت التهوٌة اآللٌة فً مستشفٌات األطفال 

 التعلٌمٌة فً مدٌنة بؽداد

المجلة العراقٌة الوطنٌة 

/لالختصاصات التمرٌضٌة   

 

2012 

تقوٌم معارؾ الممرضٌن باتجاه إدارة األلم لألطفال  

 المصابٌن بابٌضاض الدم وتحت العالج الكٌماوي

المجلة الوطنٌة العراقٌة 

 لالختصاصات التمرٌضٌة  

25(عدد خاص)   

P 49-56 

2012 

 
Assessment of Nurses ’Knowledge toward 

neonatal needs for resuscitation in the 

delivery room 

مجلة كلٌة التربٌة االساسٌة 

18(75) 

192-181p 

 

 

 

2012 

 Assessment of adolescent’s daily physical 

activity in secondary schools 
 2012 مجلة الكوفة لعلوم التمرٌض

 Assessment of adolescent’s self-esteem in 

secondary schools 

 مجلة الكوفة لعلوم التمرٌض

2مجلد   

(عدد3)   

P 159-165 

2012 

 
Evaluation  of Nurses ’Practices toward 

neonatal  resuscitation in the delivery room 

 

 مجلة الكوفة لعلوم التمرٌض

2 (3)  

 P 85-91 

2012 

 

Impact of training 

neonatal  resuscitation program upon 

nurses’ practices in operation room 

 للعلوم مستنصرٌة مجلة ال

 الصٌدالنٌة
2012 

 
Assessment of Quality Nursing Care for 

Children with Burns in Baghdad City 

Hospitals 

 مجلة الكوفة لعلوم التمرٌض

2 (3)   p 152-158 

 

 

2012 

 

Assessment of physical 

Quality of life Domain of adolescents with 

Acute lymphocytic Leukemia at Teaching 

Hospitals  in Baghdad City 

 مجلة الكوفة لعلوم التمرٌض

2 (3)  

P 129-137 

2012 

 
 تقٌٌم الم األطفال فً وحدات األورام

الجامعة - مجلة كلٌة طب األسنان

(3 )8المستنصرٌة  مجلد   

269– 275  P  

 

2011 

 



 

 

 

Screening Program for Idiopathic Scoliosis 

of Prepubertal Children in Primary Schools 

at Baghdad City 

 

المؤتمر العلمً الثانً عشر هٌئة 

التعلٌم التقنً البحوث الصحٌة 

 والطبٌة

 الجزء الثالث

2011أذار   

 
تقٌٌم معارؾ وممارسات األمهات باتجاه األطفال 

المصابٌن بمتالزمة التناذر الكلوي المتحسس للستٌروٌد 

 فً مستشفٌات األطفال فً بؽداد

المجلة العراقٌة الوطنٌة 

مجلد /لالختصاصات التمرٌضٌة

24(2)  

 

2011 

 

تقٌٌم معارؾ الممرضٌن باتجاه األطفال المصابٌن بالتهاب 

 جذور األعصاب المحٌطٌة بمستشفٌات األطفال

 فً بؽداد

 

المجلة العلمٌة العراقٌة للتمرٌض 

-66ص  (عدد خاص )23مجلد 

75 

2010 

تقوٌم ممارسات الممرضٌن تجاه األطفال تحت قسطرة  

 القلب

) 23المجلة العلمٌة للتمرٌضمجلد 

90-83ص  (1  

 

2010 

 
تقٌٌم معارؾ ممرضً األطفال حول الخمج المستشفوي 

 فً وحدة العناٌة المركزة لحدٌثً الوالدة

 فً مستشفٌات بؽداد التعلٌمٌة لألطفال

 المجلة العلمٌة للتمرٌض

(2) 22مجلد   

 ة للتمرٌض

 

2009 

 

األعباء النفسٌة للطفل المصاب بالشلل الدماؼً على  

 مقدم الرعاٌة فً محافظة اربٌل

المجلة العراقٌة لالختصاصات 

المجلس العراقً / الطبٌة

 لالختصاصات الطبٌة

(2)  7مجلد   

 

 

2008 

تقٌٌم معارؾ األمهات ذات العالقة بتحصٌن الطفل فً  

محافظة كركوك- المناطق الرٌفٌة فً قضاء الحوٌجة  

 المجلة العلمٌة للتمرٌض

(1) 21مجلد   
2008 

 

 

تقٌٌم معارؾ ممرضً األطفال تجاه الطفل المصاب 

بالتهاب السحاٌا البكتٌرٌة فً مستشفٌات األطفال التعلٌمٌة 

 فً مدٌنة بؽداد

 

 

 المجلة العلمٌة للتمرٌض

(2-1)20مجلد   

2007 

ممارسات الرعاٌة المنزلٌة لألمهات المصابٌن  أطفالهم  

سنة5-1بالربو تحت عمر   
 المجلة العلمٌة للتمرٌض

2006 

 

االنجاز المدرسً بٌن المراهقٌن المصابٌن بالسكري  

 تقرٌر أولً

 

 2005 المجلة العراقٌة للعلوم الطبٌة

 



 

 

 
 أعباء الناعور النوع األول وعالجه على المراهقٌن

المؤتمر العلمً التاسع لمؤسسة 

 التعلٌم التقنً

2005 

اثر برنامج تثقٌفً صحً على معارؾ وممارسات  

 األمهات لألطفال المصابٌن بالربو فً محافظة اربٌل
 2004 ؼٌر منشور          

 

 معارؾ وممارسات األمهات تجاه رعاٌة الطفل المصاب 

باالختالجات الحرارٌة  

 

 

 2002 ؼٌر منشور

قابلٌات التعلم واالنجاز المدرسً بٌن المراهقٌن  

 المصابٌن بالسكري

 

المجلة العلمٌة للتمرٌض          

(1  ,2)  14    مجلد   

2001 

 
 اثر البرنامج التثقٌفً ا لصحً على معارؾ

وممارسات أمهات األطفال المصابٌن بفقر الدم البحر 

 األبٌض المتوسط

 

 

المجلة العلمٌة للتمرٌض          

(1  ,2)  14  مجلد   
2001 

أعباء الرعاٌة على العائلة طفل المصاب بالثالسٌمٌا - 

 فً محافظة السلٌمانٌة

 

 

المجلة العلمٌة للتمرٌض          

(1  ,2)  14    مجلد   

2001 

معارؾ ومعتقدات وممارسات األمهات تجاه ألطفل  

 المصاب بالربو

المجلة العلمٌة للتمرٌض          

(1  ,2)  14     مجلد   

 

2001 

 
 معارؾ األمهات حول أسنان أطفالهم والعناٌة بها

المجلة العلمٌة للتمرٌض          

(1)12    مجلد   
1999 

رأي الممرضات األردنٌات بتداخل خطة خروج المرضى  

 على كامل الرعاٌة التمرٌضٌة

المجلة العلمٌة للتمرٌض          

(1)12    مجلد   

1999 

 
 رأي طلبة كلٌة التمرٌض بمهنة التمرٌض

المجلة العلمٌة للتمرٌض          

(1)12    مجلد   
1999 

 
 رأي األمهات حول العالقة بٌن تسنٌن الطفل واإلسهال

المجلة العلمٌة للتمرٌض          

(1)12    مجلد   

1999 

المعارؾ والمعتقدات والسلوكٌات لطلبة التمرٌض  حول - 

 عوز نقص المناعة المكتسب

 

المجلة العلمٌة للتمرٌض          

(2)12    مجلد   

1999 

 نمط ألرضاعة وعالقته بنمو الطفل 

 

 

المجلة العلمٌة للتمرٌض          

(2)7    مجلد   

 

1994 



 

 

نمط الحوادث لألطفال فً مستشفى التعلٌمً للطفل - 

  وعالقتها بمتؽٌر العمر والجنس1987المركزي لعام 

المجلة العلمٌة للتمرٌض          

(2)7مجلد   

 

 

1988 

الممارسات الخاطئة التً تقوم بها األم عند فطام    

 الطفل وأثرها علٌه

المجلة العلمٌة للتمرٌض          

  (1)4    مجلد 

 

1988 

مفهوم األطفال بعمر المدرسة  الراقدٌن بالمستشفى  

 ألجزاء أجسامهم وأهمٌتها لهم

 

المجلة العلمٌة للتمرٌض          

  (1)4    مجلد 

 

1988 

 
رأي طلبة كلٌة التمرٌض بمناهج التمرٌض األساسٌة  

 وطرائق تدرٌسها

المجلة العلمٌة للتمرٌض          

  (1)3    مجلد 

 

1987 

المجلة العلمٌة للتمرٌض           رأي طلبة كلٌة التمرٌض بالحلقات الدراسٌة وأهمٌتها 

  (1)6    مجلد 

 

1986 

 

 وزت اٌشىش ، اٌغٛائض ٚ شٙبداد اٌزمذ٠ش: ػبششاًا 

السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدٌر ت 

 شهادة تقدٌرٌة 40 أكثر من شهادات التقدٌر 
رئٌس جامعة / الوزٌر-مؤسسات التعلٌم العالً  

ومؤسسات علمٌة ومهنٌة / بؽدادوالكوفة واربٌل وكركوك

أخرى 

  2018 ولؽاٌة االن1979

تكرٌم بدروع  

وزارة الصحة بمختلؾ موؤسساتها  

وزارة ا لتعلٌم العالً  

كلٌات لجامعات عدٌدة 

نقابة التمرٌض 

 

 

 

ووو 

 

 

 

 ولؽاٌة االن 1998

2018 

 
اشراؾ على طالب بعثة عراقً فً الجامعات 

االنكلٌزٌة 

 2012-2010 المملكة المتحدة/ لٌفربول جون مورس  جامعة

 :االمتٌازات 

 األستاذ األول فً الكلٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جامعة /وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 تكرٌم بدرع/ بؽداد

 

2004-2005 

 
األستاذ األول فً البحوث               

جامعة /وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 تكرٌم بدرع / بؽداد

 

2004-2005 

 امتٌاز رعاٌة المالكات العلمٌة         
جامعة /وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 أمر وزاري                                    /قسم الشؤون العلمٌة/بؽداد

 

1/1/2002-

31/12/2002 

  70 كتاب شكرأكثر من 

رئٌس / الوزٌر-مؤسسات التعلٌم العالً  

/ جامعة بؽدادوالكوفة واربٌل وكركوك

ومؤسسات علمٌة ومهنٌة أخرى 

 ولؽاٌة 1979

2017 



 

 

كلٌة التمرٌض – بعثة دراسٌة من جامعة  بؽداد  

 .إلى الوالٌات المتحدة

وزارة التعلٌم العالً والبحث / جامعة بؽداد

 العلمً

1982 

 

 

عضوه اللجنة المشرفة والمرافقة لطلبة كلٌة 

اٌرلندا لؽرض / التمرٌض الموفدٌن إلى دبلن

التدرٌب فً 

 .مستشفٌاتها

وزارة التعلٌم العالً والبحث / جامعة بؽداد

العلمً 

1980 

 

 

ضمن منحة الجامعة للعشرة األوائل فً كلٌة 

التمرٌض جامعة بؽداد للتدرٌب فً 

. (مختلؾ االختصاصات)مستشفٌات لندن 

 

 

وزارة التعلٌم العالً والبحث / جامعة بؽداد

العلمً 

1975 

 

 

 .اٌىزت اٌّؤٌفخ أٚ اٌّزشعّخ :ؽبدٞ ػشش 

 عٕخ إٌشش أعُ اٌىزبة د

 دلٌل عمل تعرٌفً لمقدمً الخدمة فً وحدات النسائٌة والتولٌد و وحدات حدٌثً الوالدة 1

جمهورٌة قسم شؤون التمرٌض/ دائرة االمور الفنٌة- البٌئة/وزارة الصحة – الطبعة االولى 

 العراق

 

2018 

الصؾ الخامس -تمرٌض االطفال العدادٌات التمرٌض والقبالة والتولٌد 2  

جمهورٌة العراق- وزارة الصحة –الطبعة االولى   

2014 

جمهورٌة العراق-  وزارة الصحة /الطبعة األولى/ دلٌل تمرٌض األطفال الخدج 3  2005 

الدلٌل والمرشد لها: األمومة  4  2004-2005  

 

 .اٌٍغــبد :صبٟٔ ػشش  

              العربية 

             االنكليزية 

 

 

 

 



 

 

 

كلٌة التمرٌض- جامعة بؽداد/  دورات التعلٌم المستمر  

  عٕٛاد3ِغئٌٛخ اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش ٌّذح 
 

      إعطاء محاضرات حول العناٌة بالمرأة الحامل قبل وبعد الوالدة فً المناطق الرٌفٌة  1979- 1977

  أبو ؼرٌب والطارمٌة ي                       وبموجب البرنامج الموضوع من قبل اللجنة الصحٌة فً العراق ؾ

     إعطاء محاضرات ضمن برنامج التعلٌم المستمر لمربٌات حضانات براعم الدولة حول1988 – 1985

.                        الطفل السلٌم نموه وتطوره و تؽذٌته   

 

تخطٌط وتنفٌذ دورات فً اإلسعافات األولٌة لموظفات جامعة بؽداد وطالبات معاهد.  1      1987- 1986  

.                             إعداد المعلمٌن    

  كلٌة التمرٌض –إعطاء محاضرات ضمن التعلٌم المستمر ألعضاء هٌئة التدرٌس   .2                              

:            جامعة  بؽداد حول–  

 .(AIDS)ِشع ػٛص إٌّبػخ اٌّىزغجخ   01                

 (Alzheimerِ)ِٛد اٌؼمً اٌجطٟء   02               

 ٔظش٠بد إٌّٛ ٚاٌزطٛس ٌألؽفبي 03               

 

  



 

 

أعداد أدلة و بروتوكوالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعداد ادلة وبرتوكوالت 

للممرضات والعاملٌن فً مجال 

اجتماع /القبالة ورعاٌة الولٌد

عمل بروتكوالت للعاملٌن متابعة

فً صاالت الوالدة والطفل 

 حدٌث الوالدة

12/11/2014  وزارة الصحة 

مشاركة باعداد ادلة 

بروتوكول حدٌثً /

 الوالدة

 

اعداد ادلة وبرتوكوالت للممرضات 

والعاملٌن فً مجال القبالة ورعاٌة 

 عمل بروتكوالت  متابعةاجتماع/الولٌد

ن للعاملٌن فً صاالت الوالدة والطفل 

 حدٌث الوالدة

27/12/2014  

/ وزارة الصحة

دائرة الرعاٌة 

الصحٌة االولٌة

  

مشاركة باعداد ادلة 

بروتوكول حدٌثً الوالدة/  

 

اعداد ادلة وبرتوكوالت للممرضات 

والعاملٌن فً مجال القبالة ورعاٌة 

 عمل بروتكوالت  متابعةاجتماع/الولٌد

ن للعاملٌن فً صاالت الوالدة والطفل 

 حدٌث الوالدة

26/11/2014  

/ وزارة الصحة

دائرة الرعاٌة 

الصحٌة االولٌة

  

مشاركة باعداد ادلة 

بروتوكول حدٌثً الوالدة/  

اعداد ادلة وبرتوكوالت للممرضات   .1

والعاملٌن فً مجال القبالة ورعاٌة 

 الولٌد

/9/2014 مركز وزارة  30

 الصحة

مناقشة ما تم تنفٌذه حول 

الٌة العمل فً بناء الهٌكل 

 التنظٌمً فً اعداد االدلة

اعداد ادلة وبرتوكوالت للممرضات   .2

والعاملٌن فً مجال القبالة ورعاٌة 

 الولٌد

 2/9/2014   

مركز وزارة 

 الصحة

الٌة العمل فً بناء الهٌكل 

التنظٌمً فً اعداد االدلة 

وفق الٌة العمل فً بناء 

الهٌكل التنظٌمً فً 

 اعداد االدلة 

 



 

 

                                          أؽزمب١ٌبد ِٚٙشعبٔبد 

 مكان النشاط التارٌخ نوع النشاط اسم النشاط د

8/3/2015 كلمة افتتاح االحتفالٌة احتفالٌة ٌوم المراءة العالمً   
/ كلٌة التمرٌض 

 جامعة بؽداد

 
احتفالٌة تخرج كلٌة طب بؽداد الدورة 

83 

مساهمة *احتفالٌة تخرج

 5العمٌدة بتكرٌم ال

 االوائل من الطلبة

استالم العمٌدة درع *

 الكلٌة

 

16/12/2014  

/ القاعة المؤتمرات الكبرى

 كلٌة طب بؽداد

 

 
دخولها –احتفالٌة جامعة بؽداد 

بموسوعة ؼٌنس كرائدة للتعلٌم 

 والسالم

14/11/2014 حضور االحتفالٌة جامعة بؽداد/ قاعة الحكٌم    

 
مهرجان لقاء االشقاء الحادي 

عشر للهواٌات والحرؾ 

 المتنوعة

27/10/2014-25 مهرجان  
قاعة المحطة العالمٌة 

 لسكك حدٌد العراق

 

شهر -احتفالٌة شهر تشرٌن االول

/ التحدي لسرطان الثدي

الكشؾ " االحتفالٌة السنوٌة

"المبكر ٌنقذ حٌاتك  

 جضور لالحتفالٌة

تسلمت العمٌدة درع *

 مجلس السرطان

22/10/2014  

مستشفى االمل 

الوطنً لعالج االورام 

قسم الطب النووي/  

 

احتفالية يوم الجامعة 

 عاما 56بمناسبة مرور 

 على تأسيس جامعة بغداد

4/2014/ حضور  جامعة بغداد 8

3 

احتفالٌة /الٌوم العالمً للقابلة *

 ةالنهوض بالقابلة والتولٌد مسؤولً"

 "تتطلب العمل بروح الفرٌق الواحد

حضور 

27/ 6 / 2013 

 

 

وزارة الصحة وصندوق 

 االمم المتحدة للسكان

 
 

  



 

 

  اخرىنشاطات

 مكان النشاط التارٌخ نوع النشاط اسم النشاط ت

1 
اجتماع لجنة مشروع تاهٌل وتجهٌز 

"مكون كلٌة التمرٌض"كلٌات الطب   

عضوة /عمٌد كلٌة التمرٌض 

 اللجنة
/12/2014 3 

مقر وزارة التعلٌم العالً

  والبحث العلمً 

2 
 (حول الممرض المسجل )اجتماع 

 اللجنة الوزارٌة المشكلة
6/2014/  حضور االجتماع والمناقشات  وزارة الصحة 30

مناقشة امور ومناهج كلٌات  اجتماع عمداء كلٌة التمرٌض 3

 التمرٌض

17/2/2015  

 

جامعة / كلٌة التمرٌض 

 القادسٌة

12/2/2015 مشرؾ الطالب مناقشة طالب دكتوراه 4  
كلٌة –القاعة الكبرى 

بؽداد/ التمرٌض  

17/2/2015 مشرفة الطالبة مناقشة طالبة دكتوراه 5  
كلٌة –القاعة الكبرى 

/ التمرٌض  

6 
فرع تمرٌض –مناقشة طالب ماجستٌر 

 االطفال

2014/ 13/7 مناقشة  
 كلٌة  التمرٌض جامعة بؽداد

7 

مناقشة سمٌنارات طلبة الماجستٌر 

والدكتوراه وللفصلٌن الدراسٌٌن األول 

 والثانً

 

 مناقشة سمٌنارات

2012 -2013  

2018ولحد االن   

 وقاعة –القاعة الكبرى 

كلٌة / التعلٌم المستمر

 التمرٌض

8 
تقوٌم بحةث علمٌة الؼراض الترقٌة 

3العلمٌة عدد   

جامعةكلٌة  التمرٌض   

 بؽداد

2014/ اب تقوٌم علمً لؽرض الترقٌة  

بابل /العلمٌة كلٌة التمرٌض  

 

9 

تقوٌم بحوث علمٌة الؼراض الترقٌة 

6العلمٌة عدد   

جامعةكلٌة  التمرٌض   

 بؽداد

2014/ اب19 تقوٌم علمً لؽرض الترقٌة  

بابل /العلمٌة لكلٌة التمرٌض  

كلٌة /وجامعة هاولٌر الطبٌة 

 التمرٌض
10 

تقوٌم اطروحة دكتوراه لطالب بفرع 

 تمرٌض صحة المجتمع

 

 

  جامعةكلٌة التمرٌض

 بؽداد

 

10/8 /2014  

 تقوٌم علمً لالطروحة

11 

1 عددبحث/تقوٌم علمً تقوٌم بحث  2012-2013   جامعةلٌة التمرٌضك 

 المجلة العراقٌة بؽداد

الوطنٌة الختصاصات 

 للتمرٌض
12 

 تقوٌم بحث 

 

 

بحث/تقوٌم علمً  2012-2013 تقوٌم علمً لؽرض الترقٌة  

العلمٌة لكلٌة 

ؼدادب/التمرٌض  
2 عدد بحث/تقوٌم علمً تقوٌم بحث 13  2012- 2013 

 

للمجلة العلمٌة جامعة 

 كركوك



 

 

14 

بحوث استمارة /تقوٌم علمً استمارة /تقوٌم علمً*1 

 تخرج طلبة اولٌة عدد بحث

   مجموعة15

استمارة /تقوٌم علمً *2

  7 طلبة دكتوراه عدد  بحث

 مختلؾ التخصصات

استمارة /تقوٌم علمً *  3

 طلبة ماجستٌر عدد  بحث

   مختلؾ التخصصات20

استمارة /تقوٌم علمً *  4

 7 طلبة ماجستٌر عدد  بحث

  مختلؾ التخصصات

استمارة /تقوٌم علمً *  5

 1 طلبة ماجستٌر عدد  بحث

  مختلؾ التخصصات

 

2012- 2013 

 

التمريض-جامعة بغداد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جامعة الموصل كلية 

 التمريض

 

 جامعة هاو لير الطبية 

 كلية التمريض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

25/12/2012 قوٌم علمً تقوٌم بحوث للنشر   مقدم 5 تقوٌم بحث عدد 

 للمجلة جامعة الكوفة

16 
رم١١ُ ثؾٛس ِغٍخ  

 11/2/2009 تقوٌم علمً

 هٌئة التعلٌم التقنً

لجان المؤتمر الوطنً الرابع اجتماع  17

/للتمرٌض   

 مسؤلة اللجنة العلمٌة

 

-25/6/2009  وزارة الصحة 23

مجلس )اجتماع اللجنة  التحضٌرٌة  18

(التمرٌض العراقً  
12/2008/ حضور االجتماع والمناقشات  وزارة الصحة 17 

اللجنة الفنٌة والتحضٌرٌة للمؤتمر  19

التعلٌم الطبً المستمر والتطوٌر  

 المهنً المستمر

2008 /12 حضور االجتماع والمناقشات  مؤتمر دائرة مدٌنة الطب 11 /

20 

رم٠ُٛ ثؾٛس ِمذَ ألغشاع اٌزشل١خ . 1

.           اٌؼ١ٍّخ 

رم٠ُٛ ثؾٛس ِمذَ ٌٍّغٍخ اٌؼ١ٍّخ . 2

. ٌٍزّش٠غ ألغشاع إٌشش 

رم٠ُٛ اعزّبساد اعزج١ب١ٔٗ ٌجؾٛس . 3

 .      (ِشبس٠غ اٌطٍجخ اٌّزخشع١ٓ)ؽالث١خ 

 اعزّبسح 80رم٠ُٛ أوضش ِٓ  - 4

/ اعزج١بٔٗ ٌطٍجخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ ٌّٚخزٍف 

. االخزظبطبد اٌزّش٠ؼ١خ

 

  تقوٌم علمً

1997-2010 

ؼدادب/لكلٌة التمرٌض  

21 

رم٠ُٛ ثؾش   
     1989 -1988 تقوٌم علمً

 

 

كلٌة – للمؤتمر الطالبً 

جامعة بؽداد/التمرٌض  

22 
رم٠ُٛ ثؾش  

     1987 -1988 تقوٌم علمً

 

كلٌة – للمؤتمر الطالبً 

جامعة بؽداد/التمرٌض  



 

 

23 
 إشراؾ على بحوث تخرج طلبة

 المرحلةالرابعة

 

 

 

التخرج من كلٌة بحوث 

بؽداد-التمرٌض  

1997  -1999  

 

 

 اشراؾ

 إشراؾ على تدرٌب 24

إشراؾ على تدرٌب تدرٌب 

طلبة صؾ الرابع تمرٌض 

صحة مجتمع فً جامعة 

 الموصل

لمدة أسبوع ابتداء 

29/3/1997من  

جامعة/ كلٌة التمرٌض   

 بؽداد

 إشراؾ 25
على المشارٌع الطالبٌة البحثٌة 

جامعة العلوم والتكنولوجٌا   – 

/األردنٌة   

1990 -1995 

 

اشراؾ   /مشارٌع تخرج   

 

26 
 8إشراؾ على بحوث طالبٌة عدد 

 لمجامٌع طلبة بحوث

التخرج من كلٌة بحوث 

بؽداد-التمرٌض  . 

1987-1990 
 اشراؾ

27 
 إشراؾ على بحوث تخرج طلبة

 المرحلةالرابعة

 

 

 

التخرج من كلٌة بحوث 

بؽداد-التمرٌض  

1986-  

 

 اشراؾ

 إشراؾ على بحوث 28

إ ثؾٛس ؽالث١خ ِشبسوخ * 1

– فٟ اٌّؤرّشاد  اٌطالث١خ 

عبِؼخ  ثغذاد 

بحث للقائمات بالتدرٌس *  2

جامعة – فً كلٌة التمرٌض 

.بؽداد   

 

 

1986-1989  
 اشراؾ

 

 

:ٔشبؽبد أخشٜ  

*10-11/4/2009 

و١ٍخ اٌزّش٠غ عبِؼخ ثغذاد /  رى١ٍف ثئعشاء ِغؼ ؽٛي اٌزذخ١ٓ ٌطٍجخ اٌظف اٌضبٌش                     *

ٚعّغ اٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ ثبٌّغؼ  

2000\19-24اشزشان ثذٚسح أزش١ٔذ * 

    * 

1990عبِؼخ ثغذاد             / و١ٍخ اٌزّش٠غ– سئ١غخ ٌغٕخ اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش   

 

ػؼٖٛ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍب ١ٌٍٛث١ً اٌفؼٟ ٚػؼٖٛ ِٚمشسح فٟ اٌٍغٕخ اٌزؾؼ١ش٠خ ١ٌٍٛث١ً  * 1988 * 

.                                                                 عبِؼخ ثغذاد –                           و١ٍخ اٌزّش٠غ   

اٌضبٟٔ ٚػؼٖٛ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍب ٌٍّؤرّش ،– ٔبئجخ سئ١غخ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ ٌٍّؤرّش اٌمطبػٟ .  1          1987 * 

.                                                                  عبِؼخ ثغذاد -                          و١ٍخ اٌزّش٠غ  

.ػؼٖٛ فٟ عّؼ١خ رٕظ١ُ األعشح اٌؼشال١خ . 2                      

 



 

 

.    عبِؼخ ثغذاد– ، و١ٍخ اٌزّش٠غ 1986  ِمشسح إلؽذٜ عٍغبد اٌّؤرّش اٌطالثٟ ٌؼبَ  -1986 *     

عبِؼخ ثغذاد - ِمشسح ٚػؼٖٛ فٟ ٌغٕخ ِمبثٍخ اٌطٍجخ اٌّمج١ٌٛٓ فٟ و١ٍخ اٌزّش٠غ -

 .  ػٍٝ اٌزٛا1987ٌٟ /1986 /1985ٌٚألػٛاَ 

و١ٍخ  – 1986-1985ػؼٖٛ فٟ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍب ٌٍزذس٠ت اٌظ١فٟ ٌٍطٍجخ ٌؼبَ  -

 . اٌزّش٠غ، عبِؼخ ثغذاد

 .ػؼٖٛ فٟ اٌٍغٕخ اٌخبطخ ثٕشبؽبد و١ٍخ اٌزّش٠غ ثغذاد -

 . عبِؼخ ثغذاد- و١ٍخ اٌزّش٠غ– ِمشسح اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش  -

 . عبِؼخ ثغذاد /ػؼٖٛ فٟ ٌغٕخ اٌّىزجخ اٌّشوض٠خ الٔزمبء اٌىزت -

 .عبِؼخ ثغذاد - سئ١غخ ٌغٕخ ِشزش٠بد و١ٍخ اٌزّش٠غ -

 فشلخ /ِغئٌٛخ ِٚخططخ ِٕٚفزح دٚساد اإلعؼبفبد األ١ٌٚخ ٌّٛظفبد عبِؼخ ثغذاد -

 .اٌخذِبد اٌظؾ١خ 

ٚصاسح – ِغئٌٛخ ِٚمشسح دٚسح اإلعؼبفبد األ١ٌٚخ ٌّؼٙذ إػذاد اٌّؼ١ٍّٓ اٌّشوضٞ  -

 . اٌؼشاق /اٌزشث١خ 

 

 عبِؼخ ثغذاد/ سئ١غخ فشلخ اٌخذِبد اٌظؾ١خ و١ٍخ اٌزّش٠غ-   19 85*

 .عبِؼخ ثغذاد – و١ٍخ اٌزّش٠غ – ػؼٖٛ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍب ٌٍزذس٠ت اٌظ١فٟ  -

 .عبِؼخ ثغذاد – ػؼٖٛ ٌغٕخ ِمبثٍخ اٌطٍجخ اٌّمج١ٌٛٓ فٟ و١ٍخ اٌزّش٠غ  -

 .اٌؼشاق –  ثغذاد 1990- 1985ػؼٖٛ فٟ ٔمبثخ اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ  -

1976 -1979   * 

رأع١ظ ٚاإلششاف ػٍٝ شؼجخ فؾض اٌّضبٔخ فٟ ِذ٠ش٠خ ِؼٙذ اٌؼالط اٌطج١ؼٟ ٚاٌزأ١ً٘ *   

/اٌطجٟ ثبٌزؼبْٚ ِغ عشاػ اٌج١ٌٛخ دوزٛس أعبِخ ٔٙبد سفؼذ فٟ ِذ٠ٕخ اٌطت  

  اٌّغزشفٝ اٌزؼ١ٍّٟ

األسدْ- اسثذ/عبِؼخ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب – و١ٍخ اٌزّش٠غ / اٌّٙبَ ا١ٌّٕٙخ ٌٍغبِؼخ ٚاٌّغزّغ فٟ األسدْ  

 

1994 

إػطبء ِؾبػشح ؽٛي إٔؼبػ اٌمٍت ٚاٌشئخ ٌألؽفبي فٟ دٚسح إٔؼبػ اٌمٍت ٚاٌشئخ   -  

.األسدْ / ٌألؽجبء ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ ِغزشفٝ اٌشِضب اٌؾىِٟٛ /  

 اإلػذاد ٚاإلششاف ػٍٝ دٚسح إٔؼبػ اٌمٍت ٚاٌشئخ ٌألؽجبء ٚاٌؼب١ٍِٓ فٟ ِغزشفٝ  -

 .األسدْ / اٌشِضب اٌؾىِٟٛ

 إػطبء ِؾبػشح ؽٛي إٔؼبػ اٌمٍت ٚاٌشئخ ٌألؽفبي فٟ دٚسح إٔؼبػ اٌمٍت ٚاٌشئخ  -

ٌألؽفبي فٟ دٚسح إٔؼبػ اٌمٍت ٚاٌشئخ ٌٍّّشػبد اٌؼبِالد فٟ ِغزشفٝ األ١ِشح 

 . األسدْ /ثذ٠ؼخ اٌزؼ١ٍّٟ اسثذ 

 اإلششاف ػٍٝ دٚسح إٔؼبػ اٌمٍت ٚاٌشئخ ٌٍجبٌغ١ٓ اٌّمبِخ ٌٍّّشػ١ٓ ٚاٌّّشػبد فٟ  -

 .األسدْ –  اسثذ /ِغزشفٝ األ١ِشح ثغّخ اٌزؼ١ٍّٟ 

  اإلششاف ػٍٝ دٚسح إٌّٛ ٚاٌزطٛس ٌألؽفبي فٟ ِشؽٍخ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح اٌّمبِخ  -

 .  األسدْ /اسثذ –  ٌٍّّشػبد فٟ ِغزشفٝ األ١ِشح ثذ٠ؼخ اٌزؼ١ٍّٟ 



 

 

 

إػطبء ِؾبػشاد فٟ اإلعؼبفبد األ١ٌٚخ ٌطٍجخ ِٚٛظفٟ عبِؼخ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب      - 1991

األسدْ - أسثذ / األسد١ٔخ 

 

 

اٌؼٕب٠خ اٌزّش٠ؼ١خ ثبألؽفبي ؽذ٠ضٟ اٌٛالدح ٚاٌّؼشػ١ٓ  "       إػطبء ِؾبػشاد فٟ دٚسح 1990

األسدٟٔ ٌزذس٠ت اٌّّشػبد – ػّٓ اٌذٚساربٌخبطخثبٌّششٚع األٌّبٟٔ " ٌٍخطٛسح

 ٚاٌمبثالرفٟ األسدْ ثبٌزؼبْٚ ِغ ٚصاسح اٌظؾخ

 

/ اٌّششٚػبد اٌجؾض١خ فٟ ِغبي اٌزخظض ٌخذِخ اٌج١ئخ ٚاٌّغزّغ أٚ رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ: أ:  صبِٕب 

 اٌجؾٛس غ١ش إٌّشٛسح ِٚغزالد ٌشعبئً ِبعغز١ش

 .آساء ِٚؼزمذاد ِّٚبسعبد إٌغبء فٟ األسدْ ؽٛي اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ ٌالَ ٚاٌطفً .1

 .آساء ِٚؼزمذاد ِّٚبسعبد اٌطبٌجبد األسد١ٔبد فٟ اٌغبِؼبد األسد١ٔخ ؽٛي اٌذٚسح اٌشٙش٠خ  .2

 .آساء ِٚؼزمذاد ِّٚبسعبد إٌغبء فٟ األسدْ ؽٛي رؾذ٠ذ اٌؾًّ .3

 .ِفَٙٛ ؽٍجخ و١ٍخ اٌزّش٠غ فٟ اٌغبِؼبد األسد١ٔخ ٌّٕٙخ اٌزّش٠غ .4

اٌؼغٛؽ إٌفغ١خ ٚاالعزّبػ١خ اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب ؽٍجخ و١ٍخ اٌزّش٠غ فٟ عبِؼخ اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب  .5

 .األسد١ٔخ ٚأصش٘ب ػٍٝ رؾظ١ٍُٙ اٌذساعٟ

 AIDSآساء ِٚؼزمذاد ِّٚبسعبد اٌطالة فٟ اٌغبِؼبد األسد١ٔخ ؽٛي ِشع ػٛص إٌّبػخ اٌّىزغت  .6

رم١١ُ ِؼبسف اٌّّشػ١ٓ راد اٌؼاللخ ثبألؽفبي اٌّظبث١ٓ ثفٍؼ اٌشفخ ٚفٍؼ اٌؾٕه فٟ ِغزشف١بد  .7

 2007األؽفبي اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚغ١ش اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ ثغذاد  

رم١١ُ ِّبسعبد ِّشػٟ األؽفبي ثبرغبٖ ػ١ٍّخ ٔمً اٌذَ فٟ سد٘بد أِشاع اٌذَ فٟ ِغزشف١بد ثغذاد  .8

  2008ٌألؽفبي 

رم١١ُ ِؼبسف ِّٚبسعبد ِّشػٟ سد٘بد األؽفبي رغبٖ اٌزٙبة عطؼ اٌغشبء اٌّخبؽٟ ٌٍفُ ػٕذ  .9

 2007األؽفبي رؾذ رأص١ش اٌؼالط اٌى١ّبٚٞ فٟ ِغزشف١بد األؽفبي فٟ ثغذاد 

2014-2013ِؼبسف طؾخ اٌفُ ارغب٘بد ٚعٍٛو١بد اؽفبي اٌّذاسط االثزذائ١خ فٟ رشث١خ اٌشطبفخ اٌضبٌضخ   . 

10 

أصش عٍظ اٌجٛي ػٍٝ اٌؾبٌخ إٌفغ١خ ٚاالعزّبػ١خ ٌألؽفبي ثؼّش اٌّذسعخ فٟ اٌّذاسط االثزذائ١خ فٟ . 11 

 2013-2011ِؾبفظخ ١ِغبْ 

 

اعزشبساد ػ١ٍّخ، ػمٛد ثؾض١خ، ٔشبؽبد إػال١ِخ، ٔشبؽبد  )اٌّغبّ٘بد اٌؼ١ٍّخ فٟ خذِخ اٌّغزّغ *11

 (أخشٜ رزوش 

ِمذِخ إلغشاع اٌزشل١خ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ و١ٍخ رّش٠غ  (اٌجؾش ثبالٔزش١ٔذ)رذل١ك ٌجؾٛس * 1

 ِخزٍف اٌّغز٠ٛبد اٌؼ١ٍّخ ِٓ سرجخ ِذسط ِغبػذ إٌٝ ِشرجخ أعزبر يثغذادٌٍزأوذ ِٓ ٔضا٘زٙب اٌؼ١ٍّخ

ِبعغز١ش /ٚػغ األعئٍخ االِزؾب١ٔخ ٌالِزؾبٔبد اٌزٕبفغ١خ ٌٍّزمذ١ِٓ ِٓ اٌطٍجخ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب * 2

 2018 ٌٚغب٠خ  ِغ رظؾ١ؼ اٌذفبرش ٚإعشاء اٌّمبثالد ٌٍّزمذ2018ٓ١ِ-2012ػبَ ٚدوزٛساٖ 

إٌظشٞ ٚاٌشفٟٙ ٌطٍجخ اٌذوزٛساٖ ثؼذ أٙبء اٌغٕخ اٌزؾؼ١ش٠خ ٔٙب٠خ / اٌّغبّ٘خ فٟ االِزؾبٔبد اٌشبًِ *

 2018 ٌٚغب٠خ 2012ػبَ 



 

 

 

ٚاعزشبساد ػ١ٍّخ / وزت /رم٠ُٛ سعبئً.  ة

 2013-2012و١ٍخ اٌزّش٠ؼٍٍؼبَ-رم٠ُٛ سعبٌخ ِبعغز١ش عبِؼخ ِٛطً* 1

 

١٘ئخ اٌزؼ١ٍُ اٌزمٕٟ ثزبس٠خ –ٌٛصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ /أعظ اٌزّش٠غ - وزبة ِٕٙغٟرم٠ُٛ * 2

13/2/2013 

 

رم٠ُٛ ٚسأٞ ػٍّٟ ٌّؼبدٌخ شٙبدح ِبعغز١ش ثبخزظبص رّش٠غ االؽفبي ؽبطً اٌطبٌت ػ١ٍٙب ِٓ * 3

 /أىٍزشا- أىٛسعبِؼخ ة

 11/6/2013لغُ اٌزم٠ُٛ ٚرؼبدي اٌشٙبداد ثزبس٠خ –ٌٛصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ 

 

ع١ٍّب١ٔخ , وشوٛن , رم٠ُٛ ثؾٛس  رشل١خ ػ١ٍّخ ٌغبِؼبد ِزؼذدح فٟ اٌّؾبفظبد ِضال فٟ عبِؼخ اٌّٛطً* 4

 ِٚؤعغخ اٌّؼب٘ذ اٌزم١ٕخ, اٌىٛفخ,  اسث١ً عبِؼخ ٘ب١ٌٚش اٌطج١خ, 

 ِٕٚٙب عبِؼخ ثالد اٌشافذ٠ٓ فٟ اٌغبِؼبد اال١ٍ٘خ ثغ١خ اعزؾذاس و١ٍبد رّش٠غ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ  اعزشبساد *5

عبِؼخ اثٛ االعٛد ,ٚعبِؼخ اٌىزبة فٟ وشوٛن , ٚعبِؼخ اٌٙبدٞ ٚاالعشاء ٚاٌفبساث١فٟ ثغذاد ,د٠بٌٝ 

ثبثً /ٚو١ٍخ اٌؾٍخ اٌغبِؼخ اال١ٍ٘خ,عبِؼخ اثٓ ؽ١بْ ٚاٌؼ١ّذ ٚعبِؼخ اٌٛاسس فٟ وشثالء,ثغذاد -اٌذٚءٌٟ

 

 

 

 

 


