
2017 -2016جامعة بغداد/كلية التمريض/ نشاطات الكلية للعام الدراسي    

 جامعة بغداد/ مركز  التطوير والتعليم المستمر

 اسم الدورة أو الندوة ت
 التاريخ

 
 الجهة المستفيدة الفرع اسم المحاضر

عدد 

 المشاركين
1.  
 
 
 
 

 قياس العالمات الحيوية ومخاطر االبر )دورة(
3-

4/10/2016 
 تدريسيو فرع العلوم االساسية أساسيات التمريض عدد من تدريسي فرع أساسيات التمريض

 
7 

 االغذية المحورة وراثيا  .2
 

6/10/2016 
 

 م. بشرى علي كاظم
 

 العلوم االساسية
 تدريسيو كلية التمريض

 
14 

3.  
 مابعد سن في النساء تغذية) توعوية محاضرة

 ( االنجاب
16/10/

2016 
 د. حوراء حسين غافلم. 

 
 تمريض االم والوليد

 الصناعة وزارة/ البطاريات مصنع

 لصناعة العامة الشركة/ والمعادن

 والمعدات السيارات
20 

4.  
 
 

Microsoft excel 
 وكيفية احتساب ساعات الغياب لطلبة

 
20/10/

2016 

 
 م.د. سلوى غازي تركي

 م.د. اسمهان عدنان عباس

 
 العلوم االساسية

 الكليةتدريسيو 
 
11 

5.  
 

SPA treatment 

 
20/10/

2016 

 
 ا.د. اقبال غانم معلة

 
 االطفال

 19 تدريسيو كلية التمريض

 دورة االسعافات االولية  .6
30-

31/10/
2016 

 أ.م.د. صباح عباس 
  ومجموعة من تدريسيو فرع أساسيات التمريض

 أساسيات التمريض
فو معمل الخياطة/ خياطة الخيم ظمو

 والجوادر
25 

 البالسيبو )العالج الوهمي(  .7
31/10/

2016 
 8 تدريسيو كلية التمريض تمريض االم والوليد م.د. حوراء حسين

 )مهارت االتصال(  .8
 
8/11/2016 

 17 تدريسيو كلية التمريض تمريض البالغين ا.م.د. حسين هادي عطية

  8/11/2016 صحه المراهقين والشباب . .9
أساساسيات 

 التمريض
 40 طلبة الكلية

 
10.  

 
دورة الجراحة الناظورية في تشخيص وعالج 

 االمراض النسائية

 
 

10/11/
2016 
 

 12 تدريسيو كلية التمريض فرع النسائية ا.م.د. عز الدين فخر الدين



 امراض الدم  .11
18/11/

2016 
 18 تدريسيو كلية التمريض تمريض البالغين 

 تأثيرا الحروق ومعالجتها )دورة(  .12

20-

23/11/

2016 

 أساسيات التمريض تدريسيو فرع
 أساسيات فرع

 التمريض
 10 معلمات وزارة التربية

13.  
 
 

 جوجل: رحلة من االف الى الياء
24/11/

2016 
 29 تدريسيو كلية التمريض فرع تمريض البالغين م.م. صفد رياض عاصم

14.  
ندوة )الكشف المبكر عن سرطان الثدي 

 وسرطان عنق الرحم(
4/12/2016 

 أ.د. ربيعة محسن

 حوراء حسين غافلم.د. 
 تمريض االم والوليد

 والتعليم التطوير مركز/بغداد جامعة

 المستمر
50 

15.  Anger management 
18/12/

2016 
 م.د. قحطان قاسم

فرع تمريض الصحة 
 النفسية

 11 تدريسيو كلية التمريض

16.  
مهرجان لقاء االشقاء الثالث عشر للهوايات 

 والحرف المتنوعة

12-
13/11/

2016 
 (18أساتذة وطلبة الكلية )عدد من 

تمرض البالغين 
 والعلوم االساسية

موظفو السكك وزائرين من عامة 
 الناس

 100أكثر من 

17.  
 
 

 كيفية كتابة البحث العلمي
19/12/

2016 
 23 تدريسيو كلية التمريض فرع تمريض االطفال ا.د. اقبال مجبد

18.  

 
 محاضرة

 االحصاء الحياتي
 

 
 

20/12/
2016 
 
 

 
 الالميد. فارس 

 
 محاضر خارجي

 
 تدريسيو كلية التمريض

 
75 

 دورة اللغة العربية  .19
12/12/

2016 -
5/1/2017 

 أ.م. رقية أياد  أحمد
 م.د. بتول أحمد سليم

 م. ألهام مكي

محاضرون من كلية 
 اللغات/جامعة بغداد

 3 موظفو كلية التمريض

20.  
 

 CCUدورة عن 
 

22-
27/12/

2016 

 أ.م.د. سعاد جاسم
 باقرأ.م.د. هدى 

 أ.م.د. خالدة علوان
 أ. د. حكيمة شاكر

فرع أساسيات 
التمريض مع فرع 
 تمريض البالغين

الممرضضين العاملين في وحدات 
 االنعاش القلبي

19 

21.  
ندوة الكشف المبكر عن سرطان الثدي 

 وسرطان عنق الرحم

25/12/

2016 

 أ.د. ربيعة محسن

 م.د. حوراء حسين غافل
 80 المستنصرية الجامعة/التربية كلية تمريض االم والوليد

22.  
 التنمية البشرية
 )اعرف نفسك(

 ا.د. زامل العريبي 2/1/2017
محاضر 

خارجي/وزارة 
 الصحة

 75 تدريسيو وطلبة كلية التمريض

 163 تدريسيو وطلبة كلية التمريض  العقيد: محمود شاكر 4/1/2017 ندوة المتفجرات واالدلة الجنائية  .23



 
 
 

 النقيب: احمد توفيق
 مالزم اول :وسام ابراهيم

 حسن / خبير مسرح الجريمة النقيب:
 استاذ: هاشم خبير متفجرات

 العميد المتقاعد: نبيل/ خبير متفجرات

خارجيون/ وزارة 
 الدفاع

24.  
ورشة عمل )الكشف المبكر عن سرطان 

 الثدي(
 25 العراقية للمرأة العام االتحاد تمريض االم والوليد م.د. حوراء حسين غافل 8/1/2017

25.  
 
 
 

 11 تدريسيو وموظفو كلية التمريض العلوم االساسية ا.م. ياسمين حسن علي 12/1/2017 قرحة المعدة  )سمنار(

26.  
 
 
 

 11/1/2017 محاضرة عن البالستك
 م.د. االء شايع شبرم

 م.م. نور الهدى خليل ابراهيم
 17 تدريسيو وموظفو كلية التمريض العلوم االساسية

27.  
 
 

 17 التمريض كلية وموظفو تدريسيو العلوم االساسية ا.م. ياسمين حسن علي 11/1/2017 الكلىحصى 

 11 تدريسيو كلية التمريض العلوم االساسية م.د. وسناء جمعة محمد 15/1/2017 هشاشة العظام واسبابها  .28

29.  
ندوة ) الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم 

) 

 

 15 االتحاد العام للمرأة العراقية تمريض االم والوليد م.د. حوراء حسين غافل 22/1/2017

 150 كلية التمريض كلية التمريض مجموعة من الخريجين لمختلف السنوات 24/1/2017 ندوة  ملتقى الخريجيين  .30

 25/1/2017 تصنيف جودة المختبرات العالمية  .31
 آ.د. أقبال مجيد

 أ.م.د. خالدة علوان
 10 كلية التمريض كلية التمريض

 15 االتحاد العام للمرأة العراقية تمريض االم والوليد م.د. حوراء حسين غافل 23/1/2017 ندوة )هشاشة العظام(  .32

33.  Test items design and analysis 26/1/2017 14 تدريسيو كلية التمريض تمريض البالغين د. صادق عبد الحسين الفياض 

 13/2/2017 محاضرة الفحص الذاتي للثدي  .34
 أ.م.د. سهاد حكمت

 أ.م.د. حليمة

 تمريض االم والوليد
 تمريض البالغين

 18 دار الزهور لاليتام/ االعظمية

 14/2/2017 محاضرة صحة ما قبل االنجاب  .35

 حكمت سهاد. د.م.أ

 م.د. أبتسام خلف

 بايولوجي ريا

 بايولوجي وسام

 تمريض الم والوليد
 العلوم االساسية

 االعظمية/ لاليتام الزهور دار
11 

 

36.  
 ورشة عمل

" كيفية ملئ االستمارة الخاصة بقياس 
 10 كلية التمريض العلوم االساسية م. د. آالء حسن مرزه حسين 19/2/2017



 "2015البحثي والتطوير في العراق لسنة 

 120 االساسية/حي اورمدرسة االمومة  تمريض االم والوليد م.د. حوراء حسين غافل 19/2/2017 محاضرة ثقافة غسل االيدي لالطفال  .37

 دورة االسعافات االولية  .38
20/2- 

21/2/2017 

 6تدريسيو فرع أساسيات التمريض عددهم 

 تدريسيين
 أساسيات التمريض

كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن 

 الهيثم
20 

39.  
 Disseminated intravascularسمنار 

coagulation (DIC) 
 6 تدريسيو كلية التمريض االم والوليدتمريض  أ.م.د. سهاد حكمت خيري 20/2/2017

40.  
 Ashman and Sheehanسمنار 

Syndrome 
 8 تدريسيو كلية التمريض تمريض االم والوليد غافل م.د. حوراء حسين 21/2/2017

41.  
 لدى االيدي غسل ثقافة) توعوية محاضرات

 (االطفال
 والوليد االم تمريض غافل حسين حوراء. د.م 22/2/2017

باشا االبتدائية/ مدرسة نجيب 
 الرصافة

120 

 120 مدرسة المهج/ االعظمية تمريض االم والوليد م.د. حوراء حسين غافل 26/2/2017 محاضرة نشر ثقافة غسل االيدي بين االطفال  .42

43.  
 لدى االيدي غسل ثقافة) توعوية محاضرات

 (االطفال
 120 االبتدائية/ الرصافةمدرسة اربو  والوليد االم تمريض غافل حسين حوراء. د.م 22/2/2017

 تمريض االم والوليد م.د. حوراء حسين غافل 26/2/2017 محاضرة نشر ثقافة غسل االيدي بين االطفال  .44
مدرسة الزهاوي االبتدائية/ 

 الرصافة
120 

45. , 
ورشة العمل " أتخاذ االجراءات المناسبة 
لتقليل او الحد من االثار الجانبية للعالج 

 الكيمياوي"
 15 م. الطفل المركزي تمريض اطفال م./. أسمهان قاسم 27/2/2017

 15 تدريسيو كلية التمريض العلوم االساسية م. بشرى  علي كاظم 28/2/2017 التلوث الفكري  .46

 25 طلبة الصف الرابع تمريض بالغين أ.م.د. وداد كامل محمد 3/2017/ ندوة حول المنشطات  .47

48.  1. Genital Warts 10 تدريسيو كلية التمريض تمريض االم والوليد أ.م.د. سهاد حكمت 6/3/2017 التناسلية الثاليل 

 7 كلية التمريض العلوم االساسية بشرى علي كاظم 7/3/2017 التدخين ومضاره على الصحة )سمنار(  .49

50.  
 
 

نمط الحياة واهميتها في تقليل االصابة 
 بالسرطان )ندوة(

 24 تدريسيو كلية التمريض البالغينتمريض  ا.م.د. خالدة محمد خضير 7/3/2017

 تمريض االم والوليد أ.م.,د. سهاد حكمت 8/3/2017 ندوة رعاية المرأة قبل سن االنجاب  .51
طالبات وتدريسيات معهد المهن 

 الصحية 
75 

52.  
 )ندوة(

 االرهاب الفكري وعالقته بالشرق
 تمريض البالغين ا.م.د. حسين هادي عطية 9/3/2017

 
 التمريضتدريسيو كلية 

24 

53.  
 ندوة عن

leukemia and lymphoma 
 10 تدريسيو كلية التمريض علوم اساسية م.د. االء حسن مرزه حسين 12/3/2017

54.  
 ندوة

HBOT medicine 
 27 التمريض كلية تدريسيو علوم اساسية ا.م.د. زاهد جاسم محمد 13/3/2017



 8 تدريسيو كلية التمريض تمريض االم والوليد سعديأ.م.د.هالة  cervical Cancer 14/3/2017حلقة نقاشية   .55

56.  
 conservative managementسمنار 

for urolithiasis 
 19 تدريسيو كلية التمريض أساسيات التمريض م.د.جمعة جبر 17/3/2017

 13 كلية التمريض علوم أساسية م. د. أسمهان عدنان 19/3/207 سمنار )الزهايمر(  .57

58.  
 
 

 ورشة عمل

Meaningful learning and active 
learning 

 32 تدريسيو وطلبة الدراسات العليا صحة مجتمع ا.م.د. هالة عبد الواحد 15/3/2017

59.  
 

 

 ندوة

Urine analysis 
19/3/2017 

 ا.م. بشرى علي كاظم
 ا.م. ياسمين حسن علي
 م.م. بان حسين حميدي

 15 تدريسيو وموظفو كلية التمريض العلوم االساسية

 36 مدارس الثانوية تمريض االطفال أ.م.د. عفيفة رضا عزيز 20/3/2017 سمنار أمراض الدم الوراثية  .60

 8 كلية التمريض تمريض الالم والوليد أ.م.د. سهاد حكمت 27/3/2017 سمنار أنعاش المرآة الحامل  .61

 دورة االسعافات االولية  .62
26/3-

27/3/2017 
باالشتراك مع تدريسيو فرع أساسيات التمريض 

 ( تدريسي13فرع العلوم االساسية )
أساسيات التمريض 
 مع العلوم االساسية

 25 مصنع البطاريات

63. 4
8
. 

 سمنار
 عن الحقن المجهري

 ا.م.د. عز الدين فخر الدين 23/3/2017
فرع صحة االم 

 والوليد
 10 كلية التمريض

64.  
دورة " اسلوب المخاطبات الرسمية واالخطاء 

 الكتب الرسمية"الشائعة في 
27-
30/3/2017 

 7 كلية التمريض محاضر خارجي م. الهام مكي عبد الكريم

65.  
ورشة عمل عن اخر المستجدات في صحة 

 المجتمع
 5 تدريسيو كلية التمريض صحة مجتمع ا.د. محمد فاضل خليفة 4/2/2017

 26/3/2017 محاضرة هشاشة العظام  .66
 م.م. بان حسين حميدي

 
 45 أالبتدائية الوركاء مدرسة علوم أساسية

 45 مدرسة الوركاء أالبتدائية علوم أساسية م.د. وسناء جمعة 26/3/2017 محاضرة عن مرض الكوليرا  .67

 45 مدرسة الوركاء أالبتدائية علوم أساسية م.م. نور الهدى خليل أبراهيم 26/3/2017 محاضرة الملوثات الغذائية  .68

 45 أالبتدائية الوركاء مدرسة صحة مجتمع غازي أ.م. أسيل 26/3/2017 محاضرة ماكروسوفت  .69

70.  
 Early detection and healthسمنار 

Education 
 10 كلية التمريض صحة مجتمع م.د. رعد كريم فرج 12/4/2017

 11 كلية التمريض علوم أساسية أ.م.د. زاهد جاسم محمد chain of Infection 12/4/2017سمنار   .71

 12 تدريسيو كلية التمريض تمريض البالغين ا.م.د. حليمة يوسف 12/4/2017 حصى الكلى  )ندوة(  .72

73.  
 التوعية ضد امراض القلب )ندوة(

 
 14 تدريسيو كلية التمريض تمريض البالغين م.د. حكيمة شاكر 12/4/2017

74.  Abnormalities in the skeletons 13/4/2017 15 التمريض كلية تدريسيو علوم اساسية م.د.ابتسام خلف عبد علي 

75.  
Getting your manuscript  ورشة

 published in prestigiousعمل  

journals: keys of  success 

 تمريض بالغين م.د. صادق عبد الحسين حسن الفياض 12/4/2017
 التمريض كلية تدريسيو

23 



76.  How can the body fight cancer 16/4/2017 13 التمريض كلية تدريسيو علوم اساسية م.د. سلوى  غازي تركي 

77.  
 الغذاء وعالقته بامراض القلب )ندوة(

 تمريض البالغين ا.د. حكيمة شاكر 19/4/2017
 التمريض كلية تدريسيو

15 

78.  

 
 24/4/2017 ورشة عمل ضمان جودة

 ا.م. هدى باقر
 م.د. صادق عبد الحسين

 م.م. مصعب ماجد
 تمريض البالغين

 التمريض كلية تدريسيو
20 

79.  

التخطيط الستراتيجي للموارد البشرية دورة 
 والمالية

16-
20/4/2017 

 أ.م.د. سوسن علي محمود
 أ.م. أسيل غازي
 م.م. أحمد شهاب

 5 كلية التمريض كلية التمريض

 ندوة االثار النفسية للسمنة لدى االطفال  .80

 تدريسيو كلية التمريض تمريض االطفال ا.م.د. خميس بندر 27/4/2017

16 

 حول الوعي باالعتداء الجنسيورشة عمل   .81

25/4/2017  
  

 مركز أبن البيطار لجراحة القلب. تمريض بالغين م.م. صفد عصام بالتعاون مع مؤسسة الحق
17 
 

 

 الجنسي باالعتداء الوعي حول عمل ورشة  .82
 25 مركز أمراض وزرع الكلى بالغين تمريض الحق مؤسسة مع بالتعاون عصام صفد. م.م  26/4/2017

 

 الجنسي باالعتداء الوعي حول عمل ورشة  .83
 

30/4/2017 
كلية التربية االساسية/ الجامعة  بالغين تمريض الحق مؤسسة مع بالتعاون عصام صفد. م.م

 المستنصرية
 

58 

 26/4/2017 ورشة عمل  جودة االداء االكاديمي  .84

 أ.م.د. هدى باقر حسن
 م.د. صادق عبد الحسين

 م.م. مصعب ماجد
 

شعبة ضمان أعضاء 
 اللجنة

 21 كلية التمريض

85.  

 ندوة
Homeostasis as a control system 

in the human body 
2/5/2017 

 م.د. اسمهان عدنان عباس
 م.د. سلوى غازي تركي

 العلوم االساسية

 التمريض كلية
12 

86.  
ندوة عن المعادن الثقيلةوتاثيرها على الصحة 

 والبيئة
3/5/2017 

 ا.م.د. سعاد حسون
 بشرى علي كاظم ا.م.

فرع العلوم االساسية 
وفرع اساسيات 

 التمريض

 التمريض كلية
11 

 4/5/2017 ندوة عن الوقاية من االمراض المهنية  .87

 ا.م.د. وسام جبار قاسم
 د. صائب جاسم محمد
 د. رعد عبد الغفور

 الست مي داود

تمريض صجة 
 مجتمع

 32 كلية التمريض



 

 

88.  
 ندوة

MRSA Superbug 
 11 التمريض كلية علوم اساسية جاسم محمدا.م.د. زاهد  

89.  

 11 كلية التمريض علوم أساسية م.د. أبتسام خلف 7/5/2017 سرطان القولون  )سمنار(

90.  

 مؤتمر الدراسات العليا
10-

11/5/2017 
 100 كلية التمريض طلبة الدراسات العليا باحث 18

91.  

 22 كلية التمريض تمريض بالغين كامل محمدأ.م.د. وداد  16/5/2017 محاضرة ) عدوى المسالك البولية(

92.  

 21/5/2017 دورة "قاعدة بيانات بأستخدام نظام االكسل"
 أ.م.د. سوسن  الحسيني

 أ.م. أسيل غازي
 م.م. أحمد شهاب

 5 كلية التمريض كلية التمريض

93.  

ندوة عن االتجاهات الحديثة في طرائق 
 تدريس التمريض

 أ.م.د. سهاد 23/5/2017
خارجي/كلية محاضر 

 التربية االساسية
 26 تدريسيو كلية التمريض

94.  

 أسعد جاسم فليح 24/5/2017 فصل مكونات الدم
محاضر خارجي / 

 وزارة الصحة
 17 كلية التمريض

95.  

 دورة االسعافات االولية وفحص الثدي
23-

24/5/2017 

 أ.م.د. صباح عباس
 م.د. عقيل حبيب
 م.م.أياد ماجد

 م. د. سلوى غازي
  حيدر محمد مجيدم.م. 

 

 11 كلية الرشيد االهلية أساسيات التمريض 


