
 

 

 

 

 

 

 

 

 انغٛشِ انزارّٛ
 

 

 

 

           ػمٛم ؽجٛت عبعى :  ـى ـــــــــاالعــ

  22/22/2977 : ربسٚخ انًٛـالد 

 يزضٔطانؾبنخ انضٔعٛخ :

  2   ذد األٔالد  :ــػـــ

 يغهى  :   انذٚـــــــــــبَخ

        رًشٚط انجبنغٍٛ دكزٕساِ فهغفخ فٙ:      صــانزـخـص

   بيؼٙع يذسط :     ّ ــــــانٕظٛف

     اعزبر يغبػذ  انذسعخ انؼهًٛخ :

         / فشع اعبعٛبد انزًشٚط   كهٛخ انزًشٚط/ عبيؼخ ثغذاد:     ػُٕاٌ انؼًم

      ال ٕٚعذانؼًم   :    ْبرف

           77723323976   :  انٓبرف انُمبل

 Dr.aqeel@conursing.uobaghdad.edu.iq   كزشَٔٙ :انجشٚذ إالن
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 .انؼهًٛخ  أٔالً : انًؤْالد 

 

 صبَٛبً : انزذسط انٕظٛفٙ . 

 

 صبنضبً : انزذسٚظ انغبيؼٙ . 

 الى -هي الفترج   الجاهعح )الوعهذ / الكليح(  الجهح خ

م2020م-2006مبغدادمطؾقةماظؿؿرؼض 1

 

 انزٗ لًذ ثزذسٚغٓب. ساثؼبً : انًمشساد انذساعٛخ 

 خـــــانغُ بدحـــــانً ىـــانمغ د

 2776 /انًشؽهخ انضبَٛخرًشٚط انجبنغٍٛ فشع رًشٚط انجبنغٍٛ 1

 2727 -2776 /انًشؽهخ االٔنٗأعبعٛبد انزًشٚط فشع أعبعٛبد انزًشٚط 2

 2722 /انًشؽهخ االٔنٗانًذخم انٗ انزًشٚط  فشع أعبعٛبد انزًشٚط 3

 2722 /انًشؽهخ االٔنٗيمذيخ فٙ انزًشٚط  نزًشٚطفشع أعبعٛبد ا 4

 2722-2727 /انًشؽهخ االٔنٗانًُٕ ٔانًُبء انجشش٘ فشع أعبعٛبد انزًشٚط 5

 2726 -2723 /انًشؽهخ انضبَٛخأعبعٛبد انزًشٚط فشع أعبعٛبد انزًشٚط 6

 2728 -2723 نشاثؼخنًشؽهخ اا / انًبدح االخزٛبسٚخ )رًشٚط ؽبالد ؽشعخ( رًشٚط انصؾخ انُفغٛخ ٔانؼمهٛخ فشع 7

 2727-2728 /انًشؽهخ االٔنٗانًصطهؾبد انطجٛخ  فشع أعبعٛبد انزًشٚط 8

 2729 نشاثؼخ/انًشؽهخ ارًشٚط انؾبالد انؾشعخ  رًشٚط انصؾخ انُفغٛخ ٔانؼمهٛخ فشع 9

 التاريخ الكلوـــة  اجلامعة الدرجة العلموة

مممبؽاظورؼوس

م

 33/6/2332 كهٛــــخ انزًشٚط بغداد

 8/2/2339   كهٛــــخ انزًشٚط بغدادممماملاجلؿري

 م انذكزٕساِ

 

 6/3/2316 كهٛــــخ انزًشٚط ثغذاد

 الى -الفترج هي  الجهح الىظيفح د

 ٔصاسحانصؾخ/ انًشكضانؼشالٙ اليشاض انمهت يًشض عبيؼٙ / اإللبيخ انذٔسٚخ+ رضجٛذ انزؼٍٛٛ 2
2772-2775 

2 
  يؼٛذ / يًشض عبيؼٙ فٙ كهٛخ انزًشٚط

 2778-2776 عبيؼخ ثغذاد

 انؾصٕل ػهٗ نمت يذسط يغبػذ 3
 2722-2779 عبيؼخ ثغذاد

 2727-2722 عبيؼخ ثغذاد ؾصٕل ػهٗ نمت يذسطان 4

 2727 عبيؼخ ثغذاد انؾصٕل ػهٗ نمت اعزبر يغبػذ 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :انزٙ أششف ػهٛٓب( انشعبئم  ،االغبسٚؼ  )خبيغبً:  

ماظلـــةممـــاظؼلمثاوماظؾقمةرداظاظماألرروحةممأوممادممت

فبػهٛخ انجشَبيظ انزؼهًٛٙ فٙ يؼبسف انًًشظٍٛ رغبِ  1

انٕلبٚخ يٍ يعبػفبد ػًهٛخ رجذٚم انصًبيبد فٙ انمغى 

 انغشاؽٙ فٙ يشكض انُبصشٚخ نهمهت

رًشٚط سعبنخ يبعغزٛش يمذيخ نفشع 

 نهطبنجخ دػبء سعٕل ػجبط انجبنغٍٛ

2318 

خ الخذها هقذهيالعٌف في هكاى العول ضذ  2

 الطثيح الطارئح
 

َبصش  نهطبنت ثؾش دثهٕو ؽبالد ؽشعخ

 اعبعٛبد انزًشٚط نفشعيمذو عًؼخ سثٛغ 

 

2323 

 

 

 

 

 انزٙ شبسن فٛٓب.انؼهًٛخ ٔانُذٔاد انًؤرًشاد عبدعبً:  

 انغُــخ  ماظعـوانممت

م

مغوعماملشارطةممعؽانمأغعؼادػا

)محبثم/مبودرتم

محضور(

 حضورمعبيؼخ ثغذاد –زًشٚط كهٛخ انم2006مانًؤرًش انؼهًٙ انؾبد٘ ػشش نهزًشٚطم1

 حضورمعبيؼخ ثغذاد –كهٛخ انزًشٚط م2007مانًؤرًش انؼهًٙ انضبَٙ ػشش نهزًشٚطم2

 حضورمعبيؼخ ثغذاد –كهٛخ انزًشٚط م16/10/2008-15مانًؤرًش انؼهًٙ انضبنش ػشش نهزًشٚطم3

 ضورحمطؾقةماظؿؿرؼضمم2008/م11/م19مم( Concept of mappingيفمغدوةمسنم)مةاملشارطم4

 حضور ضاسةماظشفقدمدربماملودويم2008معؤمترمعدؼـةماظطبماألولمظؾؿؿرؼضم5

 يؤرًش يذُٚخ انطت اانضبَٙ نهزًشٚطم6
 ضاسةماظشفقدمدربماملودويم2009

 حضور

َذٔح الغالق دعزٕس اخاللٛبد يُٓخ   7

 انزًشٚط فٙ انؼشاق
 يغبْى فُذق انششٛذ 2779

8 Climacteric, Age and its 

complaints 
 كلية التمريض 2002\4\1

 حضور

9 Relaxation Techniques 15\4\2002 حضور كلية التمريض 

13 Genetic Counseling 26\4\2002 حضور كلية التمريض 

رمٛى انطهجخ ٔاػذاد االعئهخ  11

 االيزؾبَٛخ
 كلية التمريض 2002\2\30

 حضور

 حضور ريضكلية التم 16/2/2002-13 انغٛطشح ػهٗ خًظ انًغزشفٛبد 12

 يشبسن كهٛخ انزًشٚط 25/13/2339 دٔسح رٓٛظ انمٕنٌٕ 13

 كهٛخ انزًشٚط HINI 16/12/2002انُذٔح انؼهًٛخ ؽٕل يشض   14
 حضور

ٔسشخ ػًم ؽٕل صٛبغخ دعزٕس  15

 أخاللٛبد يُٓخ انزًشٚط

 

 يغبْى فُذق انششٛذ 2779

 يشبسن كهٛخ انزًشٚط 2339 َذٔح ػٍ اإلؽصبء انؾٕٛ٘ 16

17 Zoonotic diseases 2339 حماضرة كلوة التمريض 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انغُــخ انؼُٕاٌ د

 

 َٕع انًشبسكخ  يكبٌ أَؼمبدْب

) ثؾش / ثٕعزش 

 ؽعٕس(

18 
 دٔسح فٙ غشائك انزذسٚظ ٔ انهغخ انؼشثٛخ

ٔنغبٚخ  25/2

4/3/2779  
 يشبسن عبيؼخ ثغذاد

19 
 دٔسح فٙ انؾبعٕة

ٔنغبٚخ  27/2

4/3/2779  
 يشبسن عبيؼخ ثغذاد

23 
ف ظذ انُغبء )ٔسشخ ػًم(انؼُ  23/4/2779  يشبسن كهٛخ انزًشٚط 

ماملشارطةميفمغدوةمسنمأغػؾوغزاماخلـازؼرم 21
6/5/2779  يشبسن كهٛخ انزًشٚط 

 يؾبظشح ؽٕل يٓبساد االرصبل 22

Communication Skills 
27/6/2779  يشبسن كهٛخ انزًشٚط 

مم2009/مم6/م28ماملشرطةميفمدورةمسنمأغػؾوغزاماظطقورم 23
 كهٛخ انزًشٚط

معشاركمم

مػشش نهزًشٚط انًؤرًش انؼهًٙ انشاثغ 24
24-25/27/2779  ثبؽش كهٛخ انزًشٚط 

   14/12/2339 ندوة انػلونزا اخلنازير  25

االيشاض انًُزمهخ ػٍ غشٚك انؾٕٛاَبد  26

 )يؾبظشح(
22/22/2779  يشبسن كهٛخ انزًشٚط 

 Stress andانمهك ٔانصؾخ انُفغٛخ  27

well –Being 
 يشبسن كهٛخ انزًشٚط 28/3/2727

24/6/2727-23 انًؤرًش انزًشٚعٙ انضبنش نٕصاسح انصؾخم28  يشبسن ضاسةماظشفقدمدربماملودوي 

املشارطةميفمغدوةمسنمأدرارماظؼؾبموموزاثػهم 29

ماخلػقةمم

محضورمممطؾقةماظؿؿرؼضمممم2010/مم4/مم6

 يغبْى فُذق انششٛذ 2727 عضو يف مراجعة كتوب قواعد اخالقوات مهنة التمريض 33

 يشبسن كهٛخ انزًشٚط 24/7/2727 انفغبد االداس٘ 31

25/7/2727 االعؼبفبد االٔنٛخ نهؾشٔق 32  يؾبظش كهٛخ انزًشٚط 

29/7/2727-28 دٔسح غشائك انزذسٚظ 33  يؾبظش كهٛخ انزًشٚط 

29/8/2727-8 دٔسح غشائك انزذسٚظ 34  يؾبظش كهٛخ انزًشٚط 

زذسٚظدٔسح غشائك ان 35  يؾبظش كهٛخ انزًشٚط 25-29/9/2727 

انًؤرًش انٕغُٙ االٔل نكهٛبد انزًشٚط فٙ  36

 انؼشاق
 24-25/27/2727  

لبػخ دسة انًٕعٕ٘ انزبثؼخ انٗ 

 دائشح يذُٚخ انطت
 ثبؽش

27/2/2722 َذٔح ظًبٌ انغٕدح ٔاالداء انغبيؼٙ 37  يشبسن كهٛخ انزًشٚط 

38 
26/3/2722 َذٔح انصؾخ االنكزشَٔٛخ  يشبسن لبػخ كهٛخ غت انكُذ٘ 

 ؽعٕس ٔيشبسكخ ثًؼشض كهٛخ انزًشٚط/عبيؼخ ثغذاد 6/4/2722 االؽزفبل ثٕٛو انكهٛخ 39

م40
جامعة  –المؤتمر القطري لكمية التمريض 

 الموصل
11-11/4/1111 

 
 جامعة الموصل-كمية التمريض

 
 

 بدون القاء بحثمشاركة ب



 

 

 

 

 

 

 

 

 انغُــخ  ماظعـوانممت

م

موعماملشارطةمغمعؽانمأغعؼادػا

)محبثم/مبودرتم

محضور(

41 
 يشبسن كهٛخ انزًشٚط 5/5/2722-4 يؾبظشح ؽٕل انغجٕسح االنكزشَٔٛخ

لبػخ دسة انًٕعٕ٘ انزبثؼخ انٗ دائشح  22/5/2011 انُذٔح انٕغُٛخ انضبَٛخ نهزًشٚط انغبيؼٙ 42

 يذُٚخ انطت
 يشبسن

 22/5/2011 ٔسشخ ػًم نٕؽذح انزؼهٛى انًغزًش 43
انًٕعٕ٘ انزبثؼخ انٗ دائشح يذُٚخ  لبػخ دسة

 انطت
 ثبؽش

 ؽعٕس كهٛخ انزًشٚط 22/5/2011 المؤتمر العلمي الطالبي االول 44

 يشبسن كهٛخ انزًشٚط 22/6/2722 ورشة عمل حول المكتبة االفتراضية العراقية 45

 يشبسن كهٛخ انزًشٚط 29/6/2722 َذٔح ظًبٌ انغٕدح ٔاالداء انغبيؼٙ 46

 حضور كلوة التمريض 2311 /19/13 االفرتاضوة )حماضرة(ادلكتبة  47

 ؽعٕس كهٛخ انزًشٚط/عبيؼخ ثغذاد 27/27/2722-26 انًؤرًش انؼهًٙ نكهٛخ انزًشٚط 48

 حضور قاعة درب الموسوي 41/41/1144-41 المؤتمر العممي لكمية لدائرة مدينة الطب 49
24/22/2722 دٔسح ػٍ انزغزٚخ انصؾٛخ 53 يشكض انزطٕٚش ٔانزؼهٛى عبيؼخ ثغذاد/ 

 انًغزًش

 يشبسن

 المشاركة في الندوة عن 51

concept of mapping 
محضورمطؾقةماظؿؿرؼض 12/2/2012

 السيطرة عمى الخمج فى المستشفيات 52
 

 حضور كمية التمريض/بغداد 41/3/1141
 خيشبسك انمبػخ انكجشٖ/كهٛخ انزًشٚط 28/5/2722 انًؤرًش انطالثٙ نكهٛخ انزًشٚط 53

 ؽعٕس لبػخ دسة انًٕعٕ٘ 27/2722/-26-25 يؤرًش كهٛخ انزًشٚط انخبيظ ػشش  54

 حضور طؾقةماظؿؿرؼض/جاععةمبغداد 24/12/2312 حماضرةمػشاذةماظعظام 55

3/4/2113 الوشاركح في احتفاليح الكليح 56   كليح التوريض 

 هشارك كليح التوريض/جاهعح تغذاد 10/4/2013 يوم الكلية   احتفالية  57

الوشاركح في الٌذوج العلويح تعٌىاى هثادئ إدارج  58

  (  ISO9001) الجىدج الشاهلح وًظام الجىدج

  لكلياخ التوريض العراقيح

15/4/2113  هشارك كليح التوريض 

مبادئ إدارة الجودة الشاملة ونظام الجودة  59
(ISO9001   ) لكليات التمريض العراقية 

 هشارك اهعح تغذادكليح التوريض/ج 16/4/2013

 يشبسكخ انمبػخ انكجشٖ/كهٛخ انزًشٚط 2723/ 5/ 29 انًؤرًش انطالثٙ نجؾٕس انزخشط  63

 حضور طؾقةماظؿؿرؼض/جاععةمبغداد 2/10/2013 غدوةم)بطاضةماظطاظبماجلاععقة( 61

 ؽعٕس لبػخ دسة انًٕعٕ٘ 24/27/2723-23 نكهٛخ انزًشٚط 28انًؤرًش انؼهًٙ  62

انغٕدح نًخشعبد  َذٔح نعًبٌ 63

 انزًشٚط

 ؽعٕس لبػخ كهٛخ انزًشٚط 6/22/2723

 ؽعٕس ضاسةماظشفقدمدربماملودوي 2313 عؤمترماظؽػاءاتماظطؾقةميفمعدؼـةماظطب 64

 محاضر+مدرب كمية التمريض /جامعة بغداد 1114 اعطاء دورة لممرضي وزارة الصحة 65
 محاضر الترتيه تٌاخ/ الجادريه كليه 29/2/2724-25 ٔسشّ ػًم/ االعؼبفبد االٔنّٛ 66

 مشاركة طؾقةماظؿؿرؼض/جاععةمبغداد 13/4/2014 اظقومماملػؿوحمظؽؾقةماظؿؿرؼض 67

َذٔح  ػٍ يهخص ػٍ يهزمٗ انزؼهٛى  68

يشكض انزطٕٚش /االنكزشَٔٙ نغبيؼخ ثغذاد 

 ٔانزؼهٛى انًغزًش

فرع متريض صحة االم وفرع /كلوة التمريضم29/5/2014

ممتريض االرػال
 قاضرةُع



 

 

 

 

 

 

 

 

 انغُــخ  ماظعـوانممت

م

مغوعماملشارطةممعؽانمأغعؼادػا

)محبثم/مبودرتم

محضور(

محاضرة عن ( المشاركة في الندوةالعلمية 69
 فيروس كورنا (

3/6/2724 
 كلية التمريض

 
 حضور

مؤتمر التحدى العممى/دائره مدينو الطب  73
وبالتعاون مع كميات الطب وطب االسنان 

 والتمريض
 حضور قاعو درب الموسوى 27-28/22/2724

ٔسشخ ػًم رطٕٚش يٓبساد انخشٚغٍٛ ٔفمب  71

 نهًزطهجبد انؼبنًٛخ نغٕق انؼًم
محضور كهٛخ انهغبد \عبيؼخ ثغذاد م2014\12\30

 يشبسن كهٛخ انُٓذعخ انخٕاسصيٙ/عبيؼخ ثغذاد 23/2/2725 َظبو انزؼهٛى ثبنغبػبد انًؼزًذح 72

 ؽعٕس كهٛخ انزًشٚط 25/2/2725 َذٔح ؽٕل يٓبساد االرصبل 73

دٔسح يذلك عٕدح داخهٙ ٔفك انًٕاصفبد  74

 (ISO 19011انذٔنٛخ )
 يشبسكخ كهٛخ انصٛذنخ / عبيؼخ ثغذاد 5-9/4/2725

 يشبسكخ كهٛخ انزًشٚط 23/4/2725 ٕٚو انكهٛخ 75

 عشارطة جامعو بغداد 26/4/2725 يوم الجامعو 76

ثًشبسكخ  28انًؤرًش انؼهًٙ نكهٛخ انزًشٚط ال 77

كهٛخ رًشٚط عبيؼخ ثبثم ٔكشثالء)ثبنزًشٚط 

 َغبْى فٙ ثُبء انًغزمجم(

 لبػخ دسة انًٕعٕ٘ 26-27/9/2725

 يشبسكخ ثٕسلخ ػًم

غهجخ ٔرذسٚغٛٙ كهٛخ 

انزًشٚط/عبيؼخ ثغذاد ثٍٛ 

 انٕالغ ٔانطًٕػ

78 
يؤرًش  دائشِ يذُّٚ انطت انزؼهًّٛٛ ٔثبنزؼبٌٔ يغ 

 ذنّٛكهٛبد انطت ٔغت االعُبٌ ٔانصٛ

 ٔانزًشٚط /عبيؼّ ثغذاد 

 )رطهغ َؾٕ االسرمبء(

26-27/22/2725 

 
 ؽعٕس لبػّ انشٓٛذ دسة انًٕعٕٖ

 يشبسن كهٛخ انزًشٚط/عبيؼخ ثغذاد 3/2/2726 ْغشح انشجبة 79

 يشبسن كهٛخ انُٓذعخ انخٕاسصيٙ/عبيؼخ ثغذاد 4/2/2726 انٛخ انُشش فٙ انًغالد انؼهًٛخ 83
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