
2019-2018المنفذة للعام  المؤتمرات والندوات والسمنارات والمحاضرات  
 

نوع  ت

 النشاط

عدد   التاريخ مكان االنعقاد عنوان

 المشاركين

1 
 مؤتمر

دور التمريض في السلوكيات الصحية في 

 المجتمع
 222 21/02/2019 20/02/2019 كلية التمريض

2 
 مؤتمر

البحث العلمي الركيزة االساسية في تطوير 

 الخدمات التمريضية
 99 16/05/2019 15/05/2019 كلية التمريض

3 

 مهرجان االشقاء مهرجان
جامعة / السكك

المتحف / الكرخ

 العراقي القشلة
/11/2018 /11/2018 200 

 13 11/10/2018 11/10/2018 كلية التمريض دور االستاذ في جودة الخدمات التمريضية ندوة 4
5 

 سمنار
Instructional design in nursing 

educating 
 15 21/10/2018 21/10/2018 كلية التمريض

6 
 ندوة

مالمح منتخبة من ثقافة الجودة في الجامعات 

 العالمية
 13 22/11/2018 22/11/2018 كلية التمريض

 22 28/11/2018 28/11/2018 كلية التمريض اسبوع التوعية بالمضادات الحيوية ندوة 7
8 

 ندوة
دور التغذية في تحسين الصحة االنجابية 

 للنساء
 12 2019|1|3 2019|1|3 كلية التمريض

9 
 ندوة

مقدمة في منهجيات : البحوث المختلطة 

 التطبيق
 11 23/01/2019 23/01/2019 كلية التمريض

 19 2019|2|28 2019|2|28 كلية التمريض الوسواس القسري ندوة 10
٠٣/٠٣/٢٠١٩ كلية التمريض التسمم بالرصاص ندوة 11  ٠٣/٠٣/٢٠١٩  38 
 15 05/03/2019 05/03/2019 التمريضكلية  طرائق التعليم ندوة 12
 23 07/03/2019 07/03/2019 كلية التمريض نظريات السرطان ندوة 13
حلقة  14

 نقاشية
 9 10/03/2019 10/03/2019 كلية التمريض نموذج  المعتقدات الصحيه

 9 11/03/2019 11/03/2019 كلية التمريض ظاهرة االلحاد من الناحيه النفسيه ندوة 15
 8 14/03/2019 14/03/2019 كلية التمريض السلوك العدواني عند األطفال ندوة 16
 

 ندوة
العودة الستخدام االدوية العشبية في الحاالت 

 النسائية
 8 14/03/2019 14/03/2019 كلية التمريض

 39 17/03/2019 17/03/2019 كلية التمريض نظام المقررات ندوة 18
حلقة  19

 نقاشية
Energy drinks 

 11 25/03/2019 25/03/2019 كلية التمريض

20 
 ندوة

Antimullerian hormone and its role 
in men and woman 

 12 08/04/2019 08/04/2019 كلية التمريض

21 

 ندوة
Polycystic ovary and alternative 

medicine 7 07/04/2019 07/04/2019 كلية التمريض 

 8 2019|4|23 2019|4|23 كلية التمريض (لغة الجسد)مهارات التواصل غير اللفظي  ندوة 22
23 

 ندوة
دور الطالب في انجاح الواقع الصحي والتعليمي 

 والسلمي في المجتمع
 36 2019|4|24 2019|4|24 كلية التمريض

 7 2019|4|24 2019|4|24 كلية التمريض Sleep well ندوة 24
 10 2019|4|25 2019|4|25 كلية التمريض The of vitamin B12 within the body ندوة 25
 17 25/04/2019 25/04/2019 كلية التمريض صياغة نموذج دليل المختبرات ندوة 26
27 

 ندوة
مهارات تأدية االختبار لطلبة األختصاصات 

 التمريضية
 10 2019|4|25 2019|4|25 كلية التمريض

 5 28/04/2019 28/04/2019 كلية التمريض منتجات االلبانحفظ الحليب و  ندوة 28
 12 30/04/2019 30/04/2019 كلية التمريض و دوره في جسم االنسان Dفيتامين  ندوة 29
 11 07/05/2019 07/05/2019 كلية التمريض االحباط ندوة 30
31 

 ندوة
تطبيقات االطر النظرية في الممارسة 

 التمريضية
 6 16/05/2019 16/05/2019 كلية التمريض

 8 27/05/2019 27/05/2019 كلية التمريض تسوس االسنان وامراض اللثة سمنار 32
البرنامج الحكومي لوزارة التعليم العالي و  ندوة 33  13 30/05/2019 30/05/2019 كلية التمريض



 

  

 جمهوري العراق –البحث العلمي 
 7 20/06/2019 20/06/2019 التمريضكلية  العادات والتقاليد العراقية ندوة 34
35 

 ندوة التهاب الكبد الفايروسي ندوة
مؤسسة العين 

 للرعاية االجتماعية
05/09/2018 05/09/2018 150 

36 
 ندوة النكاف ندوة

مؤسسة العين 

 للرعاية االجتماعية
05/09/2018 05/09/2018 150 

37 
 ندوة هشاشة العظام ندوة

مؤسسة العين 

 االجتماعيةللرعاية 
04/11/2018 04/11/2018 50 

38 
 ندوة االدمان االلكتروني ندوة

مؤسسة العين 

 للرعاية االجتماعية
04/11/2018 04/11/2018 50 

39 

 ندوة

 (هشاشة العظام والوقاية منها)ندوة 

في المركز 

شارع /الثقافي

خدمة / المتنبي 

 12/10/2018 12/10/2018 مجتمعية

50 

40 
 ندوة

 ( هشاشة العظام )ندوة 
مركز /جامعة بغداد 

 24/04/2019 24/04/2019 التعليم المستمر 
100 

41 
 قوانين حقوق الطفل ندوة

مديرية تربية الكرخ 

 28/03/2019 28/03/2019 روضة / 
10 

42 
 ندوة

مخاطر المشروبات الغازيه والحلويات  \

 المصنعه على صحة األطفال 
مدرسة السيادة 

 15/10/2018 15/10/2018 الوطنية
60 

43 
 ندوة

مخاطر المشروبات الغازيه والحلويات  \

 المصنعه على صحة األطفال 
 مدرسة الواقدي

15/10/2018 15/10/2018 
60 

 150 05/10/2018 05/10/2018 القشلة الضغوط النفسية وتأثيرها على المرأة واالسرة ندوة 44
45 

 محاضرات توعوية صحية محاضرة
مدرسة بابا مراد 

 15/10/2018 15/10/2018 االبتدائية 
450 

 30 26/03/2016 26/03/2016 كلية التمريض ظاهرة التحرش بالطالبات محاضرة 46
 200 18/10/2018 18/10/2018 وزارة النفط االمراض المعدية اعراضها عالماتها وعالجها ندوة 47
48 

محاضرة 

 في ندوة
 واالركيلةتوعية حول مضار التدخين 

الجامعة التقنية 

المعهد / الوسطى

   الطبي التقني
100 

49 
 نقص فيتامين د محاضرة 

مدرسة السيادة 

 25/04/2019 25/04/2019 الوطنية
70 

50 
 النظافة محاضرة

مدرسة السيادة 

 25/04/2019 25/04/2019 الوطنية
70 

51 
 ندوة

أهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان ) ندوة 

 ( وطرق الوقاية منهالثدي 
قاعة المتحف 

 19/04/2019 19/04/2019 الثقافي في القشلة 
50 

52 
 ندوة

المراة العراقية في مواجهة االزمات  دور)

 (والنزاعات
قاعة المتحف 

 29/03/2019 29/03/2019 الثقافي في القشلة 
50 

   18/04/2019 18/04/2019 كلية التمريض التدخين طاعون العصر ندوة  53
54 

 ندوة
االالم الطمث وكيفية تخفيفه واهم الفحوصات 

 للكشف عن فقر الدم
 دار رعاية االحداث

26/03/2019 27/03/2019 
  



  2019-2018 الدراسي الدورات المنفذة للعام

نوع  ت

 النشاط

عدد   التاريخ مكان االنعقاد عنوان

 المشاركين

1 
 دورة

 ( حاالت الوالدة الطارئة )دورة 

مركز التدريب 

االقليمي لطب 

 26/12/2018 25/12/2018 الطواريء

10 

 30 13/05/2019 12/05/2019 مستشفى العلوية دورة الحاالت النسائية الطارئة  دورة 2

 7 27/05/2019 26/05/2019 مستشفى العلوية دورة التهاب الكبد الفايروسي نوع سي  دورة 3

 15 24/06/2019 24/06/2019 مصنع البطاريات االمراض االنتقالية واالمراض الوراثية دورة  4

 17 26/06/2019 26/06/2019 مصنع البطاريات التسمم بالرصاص وهشاشة العظام دورة  5

6 
 دورة 

 9/ 27-23دورة االسعافات االولية  
/2018 

مؤسسة العين 

للرعاية 

 24/09/2018 23/09/2018 االجتماعية

50 

7 
 دورة 

دورة االمراض المشتركة واالمراض 

 2018/ 12/ 3-11/ 26االنتقالية 
 كلية التمريض

26/11/2018 03/12/2018 
13 

 21 12/01/2019 08/01/2019 كلية التمريض وتنصيب الحاسوب الشخصيفرمتة  دورة  8

9 
 دورة 

-7دورة التدريب على برنامج االكسل 
11 /4 /2019 

 كلية التمريض
07/04/2019 11/04/2019 

6 

 7 09/05/2019 09/05/2019 كلية التمريض  Mendeleyدورة  دورة  10

11 
 دورة 

ضربة دورة االسعافات االولية لحاالت 

 الشمس والغرق واالنعاش الرئوي

 مؤسسة العين

للرعاية 

 20/03/2019 19/03/2019 االجتماعية

30 

12 
 دورة االسعافات االولية لحاالت الحروق دورة 

 مؤسسة العين

للرعاية 

 24/04/2019 23/04/2019 االجتماعية

30 

13 
 دورة 

         Latex editonدورة 
12 /3 /2019 

 كلية التمريض
12/03/2019 12/03/2019 

11 

 35  20/03/2019 كلية الرشيد دورة إسعافات أولية  دورة  14

 35 29/04/2019 28/04/2019 مصنع البطاريات دورة إسعافات أولية  دورة  15

 10 09/04/2019 08/04/2019 كلية التمريض    SPSSدورة  دورة  16

 
 دورة 

دورة سحب الدم ، فصائل الدم والكشف 

 عنها  
 كلية التمريض

25/03/2019 25/03/2019 
12 

 7 14/03/2019 32019-10 كلية التمريض دورة التلوث واالصحاح البيئي دورة  18

19 
 دورة 

دورة الفحوصات الفايروسية المطلوبة 

 قبل إجراء العمليات الجراحية
 كلية التمريض

16-12019 17-2019 
19 

20 
 دورة 

Pre- operative investigation of   
laboratory diagnosis   
15-16-/ 1/ 2019   

 كلية التمريض
15/01/2019 16/01/2019 

8 

 16 04/10/2018 03/10/2018 كلية التمريض دورة تعريفية في التحليالت المرضية    دورة  21

 16 30/06/2019 30/06/2019 كلية التمريض االسعافات االولية دورة  22

 16 30/06/2019 30/06/2019 كلية التمريض مخاطر الحقن العضلي و الوريدي دورة  23

 16 01/07/2019 01/07/2019 كلية التمريض العالمات الحيوية دورة  24

 16 04/07/2019 04/07/2019 كلية التمريض االنعاش القلبي والوريدي دورة  25

26 
 دورة 

االسعافات االولية لمنتسبي الحشد الشعبي 

 (المجموعة االولى) 
 23 11/07/2019 07/07/2019 كلية التمريض

27 
 دورة 

االسعافات االولية لمنتسبي الحشد الشعبي 

 (المجموعة الثانية) 
 19 18/07/2019 14/07/2019 كلية التمريض

28 
 دورة 

االسعافات االولية لمنتسبي الحشد الشعبي 

 (المجموعة الثالثة) 
 20 25/07/2019 21/07/2019 كلية التمريض

 

  



 

2019-2018ورش العمل المنفذة للعام الدراسي   

عدد   التاريخ مكان االنعقاد عنوان نوع النشاط ت

 المشاركين
 9 04/10/2019 04/10/2018 كلية التمريض المخطط االمتحاني ورشة عمل 1
 13 14/11/2018 14/11/2018 كلية التمريض فصائل الدم -سحب الدم ورشة عمل 2
 8 10/01/2019 10/01/2019 كلية التمريض االمتحاناتمراقبة  ورشة عمل 3
  2019|2|18 2019|2|18 كلية التمريض Google classroom ورشة عمل 4
5 

 ورشة عمل
Writing the introduction of a 

thesis or dissertation 
 19 18/02/2019 18/02/2019 كلية التمريض

 21 2019|2|25 2019|2|25 كلية التمريض Writing the literature review ورشة عمل 6
 70 21/02/2019 20/02/2019 كلية التمريض نظام المقررات الدراسية ورشة عمل  7
 39 17/03/2019 17/03/2019 كلية التمريض نظام المقررات ورشة 8
 5 19/03/2019 19/03/2019 كلية التمريض نظام المقررات ورشة عمل 9
10 

 ورشة عمل
المقررات الدراسية االجبارية تحديد 

 واالختيارية
 26 20/03/2019 20/03/2019 كلية التمريض

 4 24/03/2019 24/03/2019 كلية التمريض نظام المقررات ورشة عمل 11
 16 24/03/2019 24/03/2019 كلية التمريض نظام المقررات ورشة عمل 12
13 

 ورشة عمل
نظام المقرارات لتمريض الصحة 

 والعقليةالنفسية 
 7 02/04/2019 02/04/2019 كلية التمريض

 8 04/04/2019 04/04/2019 كلية التمريض نظام المقررات لتفرع مريض االطفال ورشة عمل 14
15 

 ورشة عمل
نظام المقررات لفرع تمريض االم 

 والوليد
 6 04/04/2019 04/04/2019 كلية التمريض

 10 24/03/2019 24/03/2019 كلية التمريض التمريض نظام المقررات لفرع أساسيات ورشة عمل 16
17 

 ورشة عمل
نظام المقررات لفرع أساسيات التمريض 

 وفرع العلوم االساسية
 10 25/03/2019 25/03/2019 كلية التمريض

18 
 ورشة عمل

نظام المقررات الدراسية لفرع تمريض 

 البالغين
 7 27/03/2019 27/03/2019 كلية التمريض

19 
 عملورشة 

نظام المقررات لفرع تمريض صحة 

 مجتمع 
 6 20/03/2019 20/03/2019 كلية التمريض

20 
 ورشة عمل

قراءة وتفسير تقرير قسطرة الشرايين 

 التاجية
 12 30/04/2019 30/04/2019 كلية التمريض

 10 07/05/2019 07/05/2019 كلية التمريض تفسير نتيجة فحص صورة الدم ورشة عمل 21
22 

 عملورشة 
ورشة عمل  )الفحص الذاتي للثدي 

 والكشف المبكر عن أورام الثدي(

مؤسسة العين للرعاية 

 االجتماعية
12/03/2019 12/03/2019 150 

23 
 ورشة عمل

ورشة عمل ) الكشف المبكر عن 

 سرطان الثدي ( 

الرابطة االسالمية لنساء 

 17/11/2018 17/11/2018 العراق
30 

24 
 ورشة عمل 

المقررات لفرع تمريض االم نظام 

 والوليد
 6   كلية التمريض

25 
 ورشة عمل 

التدريب على المجسمات الخاصة 

 بالوالدة
 25 01/03/2019 01/03/2019 كلية التمريض

26 

 إنعاش الوليد‘ ورشة عمل
وزارة الصحة / دائرة صحة بغداد 

الكرخ / مستشفى الطفل المركزي 

 02/05/2019 02/05/2019 التعليمي

 

27 
ورشة 

 ٢١عمل

مفاهيم عن التطور الجسمي والنفسي 

واللغوي، واألجتماعي لألطفال في سن 

 سنوات 6-٣ماقبل المدرسة )من عمر 

مديرية تربية الكرخ األولى 

 روضة قصر الحمراء
21/04/2019 21/04/2019 

 

 60 05/10/2018 05/10/2018 المقهى الثقافي/ رضا علوان توعية ضد سرطان الثدي ورشة عمل  28
 50 19/10/2018 19/10/2018 القشلة الفحص الذاتي للثدي  ورشة عمل  29
30 

 نظام المقررات ورشة عمل
الجامعة التقنية الوسطى/ 

 23/03/2019 23/03/2019 المعهد الطبي التقني
30 

 35 27/03/2019 27/03/2019 كلية مدينة العلم الجامعة نظام المقررات ورشة عمل 31
 100 27/03/2019 27/03/2019 كلية طب الكندي نظام المقررات ورشة عمل 32
  01/04/2019 01/04/2019 كلية طب الكندي نظام المقررات ورشة عمل 33
34 

 نظام المقررات ورشة عمل 
كلية طب االسنان/ جامعة 

 15/04/2019 15/04/2019 بغداد
15 

 30 23/03/2019 23/03/2019 /جامعة البيانكلية التمريض  نظام المقررات ورشة عمل  35

 

 


