
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

 اإلبراهيميصفوك  حسين هادي عطية د. أ.:   ـم ـــــــــاالســ

 1960 نجفال   :  تاريخ الميـالد

 متزوج الحالة الزوجية :

 ال يوجد    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

 تمريض البالغين:             صــالتـخـص

 و هيئة تدريسيةعض:       ه ــــــالوظيف

 (2018أستاذ )      الدرجة العلمية :

         جامعة بغداد \كلية التمريض :        عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

 07802152216:         الهاتف النقال

 yahoo.com hhatia_1960@            كتروني :البريد إالل

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة لميةالدرجة الع

 بكالوريوس
 

 1985-1984 التمريض بغداد

 2003 التمريض بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 2008 التمريض بغداد

    أخرى

 
 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

    2008 -2004 بغداد )مدرس مساعد( التمريضكلية  1

 2011-2008 بغداد مدرس 2

 7201-2011 بغداد استاذ مساعد 3

 2018 بغداد أستاذ 4

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2019-2003 تمريض البالغين عملي ونظري تمريض البالغين 1

 2012, 2006 التدريب العملي أساسيات التمريض أساسيات التمريض 2

 2019 -2003 ريع التخرجاإلشراف على مشا المرحلة الرابعة 3

 2019 -2003 تمريض عملي ونظري ألمراض الجهاز الهيكلي تمريض البالغين 4

 2016 -2008 تمريض أمراض اإلذن واألنف والحنجرة تمريض البالغين 5

 2017-2010 الماجستير تمريض الجهاز الهضمي تمريض البالغين 6

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1991-1986 الخدمة العسكرية ممرض جامعي 1

 2003-2000 كلية التمريض \محاضر خارجي ممرض جامعي 2

 2003 جامعة بغداد \كلية التمريض ممرض جامعي 3



 

 

 

 

 

 

 

 2019-2012 الكسور لطلبة الماجستير تمريض البالغين 7

 2014 -2012 تمريض الطوارئ المادة االختيارية )الطوارئ( 8

 2019-2013 االختصاصات التمريضية الدراسات العليا )ماجستير( 9

 2017-2013 سمنارات في التمريض الدراسات العليا )ماجستير( 10

 2017-2013 تمريض الطوارئ الدراسات العليا )ماجستير( 11

    

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ,اريح االط )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 2019-2013 تمريض البالغين رسالة ماجستير   13 1

 2019-2015 تمريض البالغين دكتوراه 3 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

نوع  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 شاركة الم

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 مشارك بغداد \وزارة الصحة  2003 مؤتمر التمريض الوطني األول 1

المؤتمر الوطني لوضع الخطة التنفيذية  2

 إلستراتيجية التمريض والقبالة

 مشارك بغداد \وزارة الصحة  2004



 

 

 

 

 

 

 

 مشارك بغداد \وزارة الصحة  2004 للتمريض بغداد الثاني المؤتمر الوطني 3

 مشارك جامعة بغداد –كلية التمريض  2005 المؤتمر العلمي العاشر للتمريض 4

 مشارك جامعة بغداد –كلية التمريض  2006 للتمريض الحادي عشرالمؤتمر العلمي  5

 مشارك جامعة بغداد –كلية التمريض  2007 المؤتمر العلمي الثاني عشر للتمريض 6

 مشارك جامعة بغداد –كلية التمريض  2008 يضالمؤتمر العلمي الثالث عشر للتمر 7

 مشارك دائرة صحة كربالء 2008 المؤتمر الوطني الثالث للتمريض 8

لمناقشة النظام  األولالمؤتمر الوطني  9

 الصحي في العراق وآفاق تطويره  

وزارة الصحة بالتعاون مع لجنة  2008

 الصحة والبيئة في مجلس النواب

 مشارك

المشتركة بين الحكومة العراقية  ورشة البعثة 10

ومنظمة الصحة العالمية لمراجعة وتخطيط 

 2011-2010البرامج الجولة الرابعة عشر 

 وزارة الصحة بالتعاون 2009

 مع منظمة الصحة العالمية 

 مشارك

ورشة مراجعة دليل قواعد وأخالقيات مهنة  11

 التمريض والقبالة

 رمشارك ميس منظمة الصحة العالمية 2009

ميسر عضو  دائرة مدينة الطب 2009 المؤتمر العلمي الثاني 12

 اللجنة العلمية

 باحث دائرة صحة بابل 2009 المؤتمر الوطني الرابع للتمريض 13

 ميسر وباحث دائرة البحث والتطوير 2009 المؤتمر الدولي للبحوث الصحية 14

 ميسر وباحث والتطويردائرة البحث  2009 ورشة البحوث التطبيقية التمريضية 15

ورشة عمل التعريف بقواعد وأخالقيات مهنة  16

 التمريض والقبالة

 ميسر نقابة التمريض العراقية 2009

ندوة لمناقشة قانون مزاولة مهنة التمريض  17

 والقبالة

 ميسر وباحث نقابة التمريض العراقية 2009

 مشارك جامعة بغداد –ريض كلية التم 2009 المؤتمر العلمي الثالث عشر للتمريض 18

 مشارك جامعة بغداد \كلية الطب 2010 المؤتمر العلمي الرابع عشر 19



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر العلمي األول لدائرة التخطيط وتنمية  20

 الموارد

 مشارك مركز الوزارة \وزارة الصحة  2010

 مشارك دائرة مدينة الطب 2010 المؤتمر التمريضي الثالث 21

العلمي األول لكليات المؤتمر الوطني  22

 التمريض

 باحث قاعة الشهيد درب الموسوي 2010

ورشة عمل معايير ضمان الجودة واالعتماد  23

 األكاديمي في كليات التمريض العراقية

 ميسر وباحث قاعة الشهيد درب الموسوي 2010

معة مركز التطوير والتعليم المستمر جا 2010 إدارة الجودة وتقويم األداء الجامعي 24

 بغداد

 مشارك

مدخل إلى التدقيق وفق المواصفة الدولية   25

ISO  1901   وآلية كتابة تقارير التدقيق

 والتقويم الذاتي

 

 

مركز التطوير والتعليم المستمر جامعة   2010

 بغداد

 مشارك

جودة المناهج وتوصيفها ضمن المعايير  26

 العالمية

ة مركز التطوير والتعليم المستمر جامع 2011

 بغداد

 مشارك

أدارة المؤتمر التدريبي السنوي الثالث ) 27

الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي في 

 (الوطن العربي

بترا للمؤتمرات عمان المملكة األردنية  2011

 الهاشمية

 مشارك

مركز التطوير والتعليم المستمر جامعة  2011 ندوة نشر ثقافة الجودة في جامعة بغداد 28

 بغداد

 مشارك

 مشارك وزارة الصحة /وزير الصحة  2011 الوطنية لتطوير التمريض في العراق لجنةال 29

ضمان الجودة لالثانية  الندوة الوطنية 30

واالعتماد األكاديمي في كليات التمريض 

 العراقية

 ميسر وباحث قاعة الشهيد درب الموسوي 2011

ورشة عمل ملء الملف األكاديمي لعضو  31

 التدريسهيئة 

 ميسر وباحث جامعة بغداد –كلية التمريض  2011

ندوة برنامج تدريبي لتطوير أداء التسجيل  32

 في جامعة بغداد االمتحانيةواللجان 

6\10\

2011 

 مشارك جامعة بغداد \كلية اللغات 

 مشارك جامعة بغداد \كلية التمريض  2011 المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر 33



 

 

 

 

 

 

 

العلمية للمكتبة العلمية االفتراضية الندوة  34

 العراقية 

 مشارك جامعة بغداد \كلية التمريض  2011

ة عمل التوثيق االلكتروني لنتاجات ورش 35

البحث العلمي وخدمة المجتمع لجامعة بغداد 

 وتشكيالتها

جامعة  \كلية الهندسة الخوارزمي  2011

 بغداد

 مشارك

لتمريض في المؤتمر الوطني الثاني لكليات ا 36

 العراق

 باحث جامعة بابل \كلية التمريض  2011

 \لكلية التمريض  األولالمؤتمر العلمي  37

 جامعة بابل

 مشارك جامعة بابل \كلية التمريض  2011

ندوة التقييم الذاتي للكليات في ضوء  38

 األكاديميمتطلبات االعتماد 

 مشارك جامعة بغداد \كلية التربية الرياضية  2011

ندوة آليات التعامل مع االستشارات واألنشطة  39

 الغير موثقة 

 مشارك جامعة بغداد \كلية العلوم 2011

مؤتمر دائرة مدينة الطب العلمي العالمي  40

 السنوي

 حضور قاعة الشهيد درب الموسوي 2011

في ورشة مشروع الرعاية الصحية األولية  41

  PHCPIالعراق 

نصور  منظمة قاعة المشروع في الم 2011

 تطوير

 حضور

جامعة  \القاعة الكبرى كلية التمريض  2011 (  التعليم المستمرTOTتدريب المتدربين ) 42

 بغداد

 محاضر

ورشة عمل مشروع تطوير مهنة القبالة في  43

 العراق

صندوق األمم المتحدة للسكان   2011

UNFPA   محافظة أربيل 

 مشارك

 ميسر الندوة جامعة بغداد\كلية التمريض  2012 في التعليم العاليندوة ادارة الجودة الشاملة  44

اللجنة المركزية لالرشاد التربوي  2012 الورشة التدريبية لالرشاد التربوي  45

مركز التدريب  \قاعة علي الوردي\

 النفسي والتربوي

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

ورشة حقوق المريض وتطوير المؤشرات  46

 الصحية 

الصحة العامة دائرة \وزارة الصحة 2012

النادي الثقافي النفطي بالشراكة مع \

 الوكالة االمريكية للتنمية الدولية

حضور ممثل نقابة 

 التمريض

بالتعاون مع \كلية الطب  \جامعة كربالء 2012 المؤتمر الدولي االول للتعليم الطبي 47

 جامعة اصفهان للعلوم الطبية

 حضور

ورشة حول تاسيس الجمعية العراقية  48

 لقابالت العراقيةل

حضور ممثل نقابة  جامعة بغداد \كلية التمريض 2012

 التمريض

 حضور جامعة بغداد \كلية التمريض 2012 ندوة حقوق االنسان 49

صندوق األمم المتحدة للسكان   2012 ورشة عمل لدراسة مناهج القبالة في العراق 50

UNFPA    جامعة  \كلية التمريض

 بغداد

ة حضور ممثل نقاب

 التمريض

الورشة التدريبية الرابعة في موضوع اللجان  51

 والسجالت االمتحانية

 حضور جامعة بغداد \كلية الهندسة  2012

-14 مشروع االصالح الصحي ورشة القابالت 52

16\9\

2012 

صندوق األمم المتحدة للسكان  

UNFPA 

     اربيل-مكتب العراق

حضور ممثل نقابة 

 التمريض

لتأسيسي للجمعية العلمية العراقية المؤتمر ا 53

 للتمريض والقبالة

22\9 

\2012 

 حضور المدينة السياحية بابل

 حضور قاعة الشهيد درب الموسوي 2012 المؤتمر العلمي السنوي السادس عشر 54

ندوة عن كيفية ايجاد الدرجة المفقودة من  55

 السجالت االمتحانية

 حاضرم غدادجامعة ب \كلية التمريض 2012\11

قاعة مشروع الرعاية الصحية في  2012 ورشة الرعاية الصحية االولية 56

 مقابل جامع الرحمن \العراق المنصور

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر الوطني الثاني لكليات التمريض في  57

 العراق

20-21 

\11\2012 

 باحث جامعة الكوفة \كلية التمريض

 حضور جامع الكوفة \ كلية التمريض 2012 ورشة مناقشة التدريب الصيفي 58

ندوة االعتماد االكاديمي لكليات التمريض  59

 العراقية

 محاضر جامعة بغداد \كلية التمريض 2012

ورشة البرنامج التدريبي للرعاية الصحية  60

 االولية

قاعة مشروع الرعاية الصحية في  2012

 مقابل جامع الرحمن \العراق المنصور

 حضور

ومة تنمية المهارات الورشة العلمية الموس 61

االرشادية لدى اعضاء اللجان الفرعية 

 لالرشاد في كليات جامعة بغداد

25\12 

\2012 

 حضور كلية العلوم السياسية \قاعة الحرية 

ورشة الدليل التدريبي لصحة العائلة  62

للممرضين والعاملين الصحيين في مراكز 

 الرعاية الصحية االولية

3-4\2 

\2013 

بغداد  –لصحة العالمية قاعة منظمة ا

 ساحة االندلس

 حضور

 2\20 ندوة الدفاع المدني  63

\2013 

 مديرية الدفاع المدني العامة 

 جامعة بغداد \كلية التمريض

 حضور

مركز بحوث السرطان )وزارة الصحة,  2013 \3\5 برنامج دعم الخدمات الصحية في العراق 64

منظمة الصحة العالمية, االتحاد 

 االوروبي(

 حضور

المؤتمر الثالث لمناقشة بحوث تخرج الطلبة   65  حضور جامعة الكوفة \كلية التمريض  2013\5\8 

 مناقش جامعة بغداد \كلية التمريض 2013\5\9 المؤتمر الثالث لمناقشة بحوث تخرج الطلبة 66

رئيس اللجنة الثانية لمناقشة بحوث تخرج  67

 الطلبة 

12\5\

2013 

 مناقش عة بغدادجام \كلية التمريض

\6\24 ندوة عيد القابالت  68

2013 

دائرة مدينة الطب  \وزارة الصحة

بالتعاون مع صندوق االمم المتحدة 

 للسكان العراق

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

ورشة عمل تدريبية )آلية التدريب العملي في  69

 المستشفيات (

 حضور جامعة بغداد\كلية التمريض  2013

الة في ورشة مراجعة وتحديث مناهج القب 70

 العراق

 مشارك اربيل  \صندوق االمم المتحدة للسكان  2013

ورشة عمل مراجعة وتحديث لرؤية ورسالة  71

 واهداف كلية التمريض

 حضور جامعة بغداد \كلية التمريض 2013

 \المؤتمر العلمي السابع عشر لكلية التمريض 72

 جامعة بغداد

 مشارك قاعة الشهيد درب الموسوي 2013

دائرة  \ؤتمر الطبي السنوي الخامس الم 73

 الكرخ \صحة بغداد 

 حضور معرض بغداد \قاعة الرافدين  2013

المؤتمر العلمي الوطني الثاني للتمريض  74

 والقبالة 

الجمعية العلمية العراقية للتمريض  2013

 المدينة السياحية \والقبالة  بابل

 باحث

 ( شركة النبع الصافيROندوة حول فائدة ) 75

 لمعالجة المياه

 حضور جامعة بغداد \كلية التمريض 2013

ورشة عمل تأليف وأعداد وتحديث المناهج  76

 الدراسية العداديات التمريض والقبالة

 مشارك فندق عشتار شراتون \وزارة الصحة 2013

ندوة االرشاد التربوي بخصوص البطاقة  77

 الجامعية

 حضور جامعة بغداد \كلية التمريض 2013

ورشة عمل لبناء منهج قبالة حسب برنامج  78

 الكفايات العالمية 

فرع  \صندوق االمم المتحدة للسكان  2013

 فندق بغداد  \العراق 

 مشارك

قاعة الشهيد درب  \دائرة مدينة الطب 2013 مؤتمر الكفاءات الطبية العراقية 79

 الموسوي

 حضور

ندوة )التمريض من اساسيات الخدمة الطبية(  80

الرصافة مع نقابة  \ائرة صحة بغداد د

 التمريض العراقية

 حضور قاعة مستشفى الواسطي  2014



 

 

 

 

 

 

 

ورشة عمل العداد للمؤتمر االول لكلية  81

 جامعة القادسية\التمريض 

 مشارك جامعة القادسية \كلية التمريض 2014

دورة تطوير المالكات التمريضية في دوائر  82

 العراق  \الصحة 

 محاضر جامعة بغداد \ية التمريضكل 2014\9\4

المعرض والمؤتمر الدولي للرعاية الصحية   83

 الشاملة 

1\12\

2014 

 حضور العراق\بغداد –معرض بغداد الدولي 

ورشة عمل تطوير مهارات الخريجين وفقا  84

 للمتطلبات العالمية لسوق العمل

30\12\

2014 

 حضور كلية اللغات \جامعة بغداد 

المؤتمر العلمي العالمي الثاني )االبادة  85

 الجماعية والعلوم االنسانية(

9\12\

2015 

 حضور كلية االداب \جامعة بغداد

ندوة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد  86

 المرأة

14\12\

2015 

 حضور جامعة بغداد \كلية التمريض

المؤتمر العلمي السنوي العالمي لدائرة مدينة  87

 2015الطب لعام 

16-17\ 

2015 

 حضور قاعة الشهيد درب الموسوي

 \25 -23 2015مهرجان لقاء االشقاء  88

13\2015 

المحطة العالمية لسكك الحديد + ساحة 

 القشلة

رئيس اللجنة 

المنظمة لكلية 

 التمريض

 محاضر جامعة بغداد \كلية التمريض  2016 \1\4 المواد المخدرة وتأثيرها -ندوة: 89

 \1\13 ات تقييم ادء التدريسيينندوة: مؤشر 90

2016 

قسم ضمان الجودة وتقويم االداء )كلية 

 جامعة بغداد \العلوم السياسية 

 حضور

 1\21-20 مؤتمر ترصين التعليم العالي في العراق 91

2016 

 حضور قاعة الشهيد الحكيم \جامعة بغداد

 \1\27 النشر في المجالت العالمية -ندوة: 92

2016 

كلية التربية  \شات الكبرىقاعة المناق

 جامعة بغداد \البدنية وعلوم الرياضة

 حضور

ندوة )كيف يمكن ان تنشر يحثا في المجالت   93

 العالمية ذات معامل التأثير أفكار ومقترحات

 حضور جامعة بغداد \كلية الهندسة الخوارزمي 2016 \2\5



 

 

 

 

 

 

 

اجتماع لجنة عمداء كليات التمريض في  94

 العراق

 \دار الضيافة محافظة النجف االشرف  2016\ 3\1

 الكوفة

حضور ممثل نقابة 

 التمريض

 ---المؤتمر الدولي االول )النزوح والهجرة  95

 أزمات انسانية وصحية(

2-3\3 

\2016 

 حضور جامعة الكوفة \كلية التمريض

الندوة العلمية الثانية )مخاطر التدخين  96

 والوقاية من سرطان الرئة(

جامعة بغداد مع المركز  \ية التمريضكل 2016 \3\9

 الوطني الريادي لبحوث السرطان

 حضور

ندوة االرهاب الفكري انواعه وعالقته  97

 بالشرق

10\3\ 

2016 

كلية التقنيات  \جامعة الفرات االوسط

 الطبية والصحية

 محاضر

آلية عمل نظام التقييم االلكتروني  -ندوة: 98

 2015-2014للعام الدراسي 

17\3 \ 

2016 

 حضور جامعة بغداد \كلية االدارة واالقتصاد 

المؤتمر العلمي االول للدراسات العليا  99

)الدراسات العليا والبحث العلمي اساس مهنة 

 التمريض نحو التطور والنماء(

27-28\3 

\2016 

مشارك )عضو  جامعة بغداد \كلية التمريض 

اللجنة المالية + 

مقرر الجلسة 

 الثانية

\11\8 صلامهارات االتصال والتو -ندوة: 100

2016 

 محاضر جامعة بغداد \كلية التمريض 

الملتقى االكاديمي لمناقشة سياسات وزارة  101

 التعليم العالي والبحث العلمي

9\11\

2016 

 حضور قاعة الحكيم \جامعة بغداد 

ندوة علمية بعنوان ) جوجل : رحلة من  102

 االلف للياء (

 

24\11\

2016 

 حضور جامعة بغداد \تمريض كلية ال

 المؤتمر العلمي المهني االول 103

 لنقابة التمريض العراقية

30\11- 

1\12\

2016 

محاضر وعضو  قاعة الشهيد درب الموسوي

 اللجنة التحضيرية

 \23-21 مهرجان لقاء االشقاء للهوايات والحرف 104

12\2016 

رئيس لجنة  المحطة العالمية للسكك الحديدية

 المشاركة

المؤتمر العلمي العالمي السنوي لدائرة مدينة  105

 الطب التعليمية 

21\12\ 

2016 

 حضور قاعة الشهيد درب الموسوي

 حضور جامعة بغداد \كلية التمريض  2017\1\3 ندوة حول التنمية البشرية  106

ندوة: الدفاع المدني والمتفجرات واالدلة  107

 الجنائية واالشاعة 

 حضور جامعة بغداد \لتمريض كلية ا 2017\1\4



 

 

 

 

 

 

 

دور التمريض في العالج الكيمياوي  -دورة : 108

 لمرضى السرطان 

10-11\1\ 

2017 

المركز الوطني الريادي لبحوث 

 السرطان

 حضور

عن )االستراتيجية الوطنية  ورشة عمل  109

 (2026 -2016لتطوير التمريض 

25-30\ 3 

\2017 

 مشارك فندق الرشيد

     

     

     

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية 

 خارج الكلية داخل الكلية

 2010-2004عضو نقابة المعلمين  التعليم المستمر )مهارات االتصال(

  2003-2001األمين المالي لنقابة التمريض العراقية  م الذاتي

 2005-2003أمين سر نقابة التمريض العراقية  التعليم المستمر ) مضاعفات داء السكر(

 2013-2005نائب رئيس نقابة التمريض العراقية  التعليم المستمر )تدريب المدربين(

 2010-2004عضو رابطة أساتذة جامعة بغداد  تقويم بحوث الترقية العلمية

رج عضو لجنة مناقشة مشاريع بحوث التخ

 2016 -2012للطلبة 

-2012 نائب رئيس الجمعية العلمية العراقية للتمريض والقبالة

2017 

رئيس اللجنة المالية للتبرع للحشد الشعبي 

2016 

عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الوطني الثاني للتمريض 

 2013والقبالة للجمعية العلمية بابل 

ممثل عن نقابة  2017-2014اجتماع لجنة عمداء كليات التمريض  2016\1\5المواد المخدرة وتأثيراتها 

 يةالتمريض العراق

كلية  -االرهاب الفكري وعالقته بالشرق :

 2017\3\8جامعة بغداد  -التمريض

 \كلية التقنيات الصحية والطبية  –االرهاب الفكري وعالقته بالشرق 

 جامعة الفرات االوسط

جامعة \مركز التطوير والتعليم المستمر  \دورة االسعافات االولية  

 2016\9\29-25بغداد 

ضمن برنامج احياء ة تثقيفية صحية ومجتمعية سفرة علمية توعوي 

-9التراث العراقي الى قرية ام نعاج هور الحويزة محافظة ميسان 

12\2 \2017 



 

 

 

 

 

 

 

الصادر من و  2017\3\16في  3340 بموجب االمر الوزاري 

وزارة الصحة عضو لجنة مناقشة القضايا والتحديات العلمية 

ودراسة مقترحاتهم والمهنية والسلوكية التي تواجه الخريجين 

ووضع االليات المناسبة لحلها وكذلك اليات تقييم المالكات واعتماد 

 البحث العلمي كاساس في حل المشكالت التمريضية

 

أو تطوير مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  فيثامنا: المشروعات البحثية  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

رضى البالغين المصابين بداء تقييم نمط حياة الم 1

 السكر))النوع الثاني((  

المجلة العراقية الوطنية لالختصاصات 
 التمريضية

2004 

 المجلة العلمية الوطنية للتمريض تقييم العوامل المساهمة في سرطان الرئة  2
المجلة العراقية الوطنية لالختصاصات 

 التمريضية

2005 

ة لمرضى السكر بعد تبديل تقويم تدابير العناية التمريضي 3

 مفصل الحوض الكلي 

المجلة العراقية الوطنية لالختصاصات 

 التمريضية

2006 

المجلة العراقية الوطنية لالختصاصات  تقييم النظافة الشخصية لمرضى القدم السكري  4

 التمريضية

2008 

وطنية لالختصاصات المجلة العراقية ال  األطرافتحديد نوعية حياة المرضى البالغين فاقدي  5

 التمريضية

2009 

تقييم األعراض للمرضى البالغين المصابين بالتهاب  6

 المسالك البولية السفلية

الجامعة  \مجلة طب المجتمع 
 المستنصرية

2010 

 2012 العدد االول  9مجلد  \مجلة بابل الطبية تقييم الكآبة للمرضى في االنفاذ الدموي 7

ن باتجاه ضماد الجروح في تقويم ممارسات الممرضي 8

 الردهات الجراحية

المجلة العراقية الوطنية لالختصاصات 
 العدد االول 25مجلد\التمريضية 

2012 



 

 

 

 

 

 

 

 2013 مجلة الكوفة لعلوم التمريض  تقييم العوامل المساهمة في عجز الكلى النهائي 9

 2013 وصل مجلة الم تحديد المشاكل البدنية للمرضى البالغين المصابين بالربو 10

تقييم العوامل المساهمة للمرضى البالغين المصابين بالتهاب  11

 المفاصل العظمي

  5لعلوم التمريض مجلد مجلة الكوفة

      1العدد 

2014 

أثر تشمع الكبد على نشاطات الحياة اليومية  12

 في مستشفيات بغداد التعليمية للمرضى البالغين

 2015 مجلة الكوفة لعلوم التمريض

معارف الممرضين المتعلقة بزراعة جهاز تقييم  13

تنظيم ضربات القلب للمرضى البالغين المصابين 

باضطرابات اإليقاع القلبي في مركز الناصرية 

 للقلب

 2015\7\22 مجلة الكوفة لعلوم التمريض

فاعلية البرنامج التعليمي على معارف مرضى انزالق  14

 شفيات بغداد التعليميةالقرص بين الفقرات القطنية في مست
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 سور في مستشفيات النجف االشرفالك

International Journal of Scientific 
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 2016تموز 

16 ASSESSING THE NURSE’S RESPONSIBILITY 
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Volume 3  

 

2016 

17 Nurses Knowledge toward Essential Care for 
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Ventilation at Critical Care Unit in Baghdad 

City 

 IOSR Journal of Nursing and Health 

Science (IOSR-JNHS)  Volume 5, 

Issue 5 Ver. VI (Sep.- Oct. 2016), PP 

72-76 

2016 

18 
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nurses’ Knowledge Concerning nursing 
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2018 

19 
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20 
Effectiveness of an Education Program on Dietary 
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2019 
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Style of Patients with Myocardial Infarction 

in Al Nasiriyah Hospitals 
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2019 

    

    

    

    

    

    

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا

    ( 2010و2009و 2008و 2004رئيس  وعضو لجنة المشتريات ) 

     2004رئيس لجنة صيانة السيارات 

   2005عضو لجنة اإلعالم 

  2008و 2007عضو اللجنة االجتماعية 

 ( 2009و 2008و2007عضو اللجنة االمتحانية للسنوات) 

 ( 2012-2011--2010-2009رئيس اللجنة االمتحانية) 

  2009مدير وحدة ضمان الجودة واألداء الجامعي 

  2012-2011 -2010مدير شعبة ضمان الجودة وتقويم األداء 

  لضمان جودة اداء كليات الطب البيطري وطب االسنان وكلية الصيدلة جامعة رئيس اللجنة التدقيقية الثانية

 2011 يغداد

  2012عضو لجنة تقييم جودة االمتحانات في كليات الطب وطب الكندي وكلية الصيدلة جامعة بغداد 

  2012عضو لجنة التوصيف الوظيفي لمراكز الرعاية الصحية االولية في العراق 



 

 

 

 

 

 

 

 2013-2011بوي االرشاد التر عضو لجنة 

  2013-2012عضو لجنة النادي الطالبي 

  2013-2012رئيس لجنة اعتدال االسعار كلية التمريض 

  2013عضو اللجنة الوطنية لتطوير التمريض وزارة الصحة 

  2013عضو لجنة الدراسات العليا 

  2013عضو لجنة المناهج 

  2013عضو اللجنة العلمية 

 2017- 2013 رئيس فرع تمريض البالغين 

  2014-2013عضو لجنة تاليف مادة آداب مهنة التمريض وزارة الصحة 

  2019ممثل نقابة التمريض العراقية لغاية 2014\3\6عمداء كليات التمريض العراقية  لجنةعضو 

  2018المعاون االداري كلية التمريض جامعة بغداد   

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  أوكتاب الشكر  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2004 كلية التمريض كتب شكر 6 1

 2004 جامعة بغداد كتابان شكر  2  2

 2005 كلية التمريض كتابان شكر 2 3

 2006 كلية التمريض كتاب واحد 4

 2007 كلية التمريض كتابان شكر 2 5

 2008 كلية التمريض كتابان شكر 2 6

 2009 كلية التمريض شكر كتب  6 7

 2010 كلية التمريض كتب شكر  7 8

 2010 كلية التمريض جائزة تميز اللجنة االمتحانية 9

 2010 جامعة بغداد كتاب شكر واحد 10 

 2010 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر واحد 11 

 2011 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر واحد 12

 2011 كلية التمريض كتب شكر 5 13

 2011 كلية التمريض جائزة تميز اللجنة االمتحانية 14 

جائزة تميز اللجنة االمتحانية بمناسبة اليوبيل  15 

 جامعة بغداد \الذهبي لتأسيس كلية التمريض

 2012 كلية التمريض

 

 2012 كلية التمريض كتب شكر 5 16

 2013 كلية التمريض كتب شكر 3 17 

 2013 كلية تمريض الموصل،الكوفة، بغداد شهادة تقديرية 3 18



 

 

 

 

 

 

 

 2014 جامعة البصرة \كلية التمريض شهادة تقديرية  19

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2009  في العراق اخالقيات مهنة التمريض والقبالةقواعد  1

 2012-2011 رااد التربو دليل الطالب للتوجيه واال 2

 2013-2012 دليل الطالب للتوجيه واالرااد التربو  3

 2014 اعداديات التمريض \اداب مهنة التمريض والقبالة   4

   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

  اللغة العربية            

 اللغة االنكليزية 

  

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


