
 

 

 

 

 

 

 

 

 انسٍشِ انزارٍّ
 

 

 

 

 انُدفًسعبد خبسى دمحم :   ـى ـــــــــاالســ

  1/7/1956 : ربسٌخ انًٍـالد 

 اسيهخ انحبنخ انضٔخٍخ :

 3    ذد األٔالد  :ــعـــ

 يسهى  :   انذٌـــــــــــبَخ

 رًشٌض انجبنغٍٍ     :     صــانزـخـص

  عضٕ ٍْئخ َذسٌسٍخ:     ّ ــــــانٕظٍف

 اسزبر يسبعذ      خ :انذسخخ انعهًٍ

 خبيعخ ثفذاد \عًبدح كهٍخ انزًشٌض         عُٕاٌ انعًم

 

 انعًم   :         ْبرف

   07728488711:       انٓبرف انُقبل

 :suad_jassim@ .com  كزشًَٔ انجشٌذ إالن

 .أٔالً : انًؤْالد انعهًٍخ  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 1980\7\1 تمريض ادبفد

 1997\2\1 = = الماجستير

 هالدكتورا
 

 2009\6\1 =البالغين =

 

 

ان

 صىرة 



 

 

 

 

 

 

 

 

    أخرى

 ثبٍَبً : انزذسج انٕظٍفً . 

 

 ثبنثبً : انزذسٌس اندبيعً . 

 انى -مه انفترة   انجبمعت )انمعهذ / انكهٍت(  انجهت ث

 1999-1998 بغداد كلية التربية الرياضية بنات 1

 2005-2001 ضهطىت عمبن معهد عبري للتمريض 2

وزارة \معهددددددددالتمريض للبندددددددات  3

 الصحة

 2015-2014 بغداد

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 انى -انفترة مه  انجهت انىظٍفت ث

 ممرضت جبمعٍت قبئمتببنتذرٌص 1

 ببنتذرٌص  

 1997-1980 اضبضٍبث انتمرٌض\كهٍت انىمرٌض

 2001-1997 = مذرش مطبعذ 2

 معهذ عبري \مذرش مشرف 3

 ا

 2005-2001 عمبنضهطىت 

 اعبدة تعٍٍه \2005 اضبضٍبث انتمرٌض\كهٍت انىمرٌض مذرش مطبعذ 4

 2009 = مذرش 5

 2013 = اضتبر مطبعذ 6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساثعبً : انًقشساد انذساسٍخ انزى قًذ ثزذسٌسٓب. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1980 عملي \اساسيات التمريض لرع اساسيات التمريض 1

تدددد المادة ددددريةادةلعملددددماددةأ اسددددماة ددددريةا  ر ددددسر ادة  ددددمل ا  2

 ددة  المادةلعمياة ريةادة صطاحر ادةطبيدم

1997 

ت المامريةا  ر سر ادة  مل ادةلعمياددةأ اياةطابمادة محاما  3
اددةثرنسمدألدةىا

 

2005 

 = دة محامادةمدبأم\دخ سرالمادنأرشادة لفمات المامريةا  4

المامدددريةادصخ صر دددر ادة  دددمل ابت دددمل ادةبرة ي    ابدددماتددد   5

 دة رجس يم

2015 

 2015 ٔيبدح انسًٍُبساد انًبدح االخزٍبسٌخ نطهجخ انًبخسزٍش  6

 2005 ممحاماددةى\اة ريةادة صطاحر ادةطبيدم  7

 2002 سلطنة عمان\مادة نشريح وفسلجة  8

 سلطنة عمانا\ت مل ادةبرة ي   9

 

= 

 2010 تمرٌض انببنغٍه انمبجطتٍر 10

 2019 حبالث حرجت  انذكتىراي 11

 

 :انزً أششف عهٍٓب( انشسبئم  ،االطبسٌح  )خبيسبً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

فاعليدددة البرندددامق التعميفدددي علدددد   1

 معارف 

 

  

الممرضدددددين فيمدددددا بحددددد  منددددد   

 مضاغفات التنفسسس

  

 التددددنمس الصددددطناغ  فددددي وحدددددة 

 العنابة المركزة

  

 المركزة ف  مدينة الناصرية 

 

 2015 تمريض البالفين

لناعدددددددة المرضددددددد  بال ددددددددمات  2

 الصحية بعد

 اجرا 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

الملبيددددة فددددي  اجددددرااات المعطددددرة 

 مركز النجف

  

 2016 تمريض البالفين المراض الملب 

تاعير مرض الربو غيدر المسديطر  3

 عليه عل 

  

مراكز  االداا الوظيف  للميض في 

 الحساسية 

  

 2016 تمريض البالفين في مدينة بغداد 

تدددداعير البرنددددامق التعميفددددي علدددد   

الممرضين في العناية الحرجة في 

 مستشفيات ميسان.

 

 

 

 

 2020 تمريض البالغين

تددددداعير البرندددددامق التعميفدددددي فدددددي  

مرضددددددد  فدددددددرط الدددددددد  لمنددددددد  

 المضاعفات في مستشف  البصره

 2020 تمريض البالغين

 

 

 انزً شبسك فٍٓب.انعهًٍخ ٔانُذٔاد انًؤرًشاد دسبً: سب 

 نووووووش الم ووووواركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحووو  و بوسوووتر 

 حضور(

 مشارن بحث كشكٕك\ 2010 كشكٕك\يؤرًش انزًشٌض   .1

 حضور النجف 2008 انُدف االششف\يؤرًش انزًشٌض   .2

يشكض انزعهٍى انًستزًش/ خبيعتخ  2009 دٔسح انزأٍْم انزشثٕي  .3

 ثغذاد

 مشارن

 مشارن بحث كشكٕك 2011 انًؤرًش انعهًً نكهٍخ انطت  .4

عضدددددددددددددو \حضور بغداد عدة سنين (15نًؤرًش انعهًً نهزًشٌض )  .5

 لجنة
 لجنة منالشة النجف 2014 كٕفخ\نًؤرًش انعهًً نهزًشٌض  .6

 2013 يُبْح انزًشٌض ٔسشخ عًم نزطٌٕش  .7

 
 مشارن السليمانية



 

 

 

 

 

 

 

 

نزطٌٕش  نًؤرًش انعهًً نكهٍخ انزًشٌض  .8

 انًُبْح

 

 

 

 - لاعة الشهيد 

 = المستنصرية 2014 رقٍُخ االعالوح سٔد  .9

  شيراتون = ٔسشخ عًم رطٌٕش يفشداد اعذادٌبد  .10

    َذٔح انعُف ضذ انًشاح  .11

    CPRٔسشخ عًم حٕل اَعبش انزُفس  .12

 محاضر كلية التمرض 2014 2\1\دٔسح انخذيبد انفُذقٍخ  .13

 = = 2013 دٔسح نالسعبفبد االٔنٍخ ٔصسق االثش  .14

ٔصاسح انصُبعخ ٔانًعبدٌ /  24/4/2018-23 دٔسحاالسعبفبد االٔنٍخ  .15

 يعًم انجطبسٌبد

 يحبضش

 حضٕس كهٍخ انزًشٌض/ خبيعخ ثغذاد 21/05/2018 يُبقشخ يُبقشخ يشبسٌع ثحٕس انزخشج  .16

 حضٕس شٌض/ خبيعخ ثغذادكهٍخ انزً 12/06/2018 ٔسشخ عًم كٍفٍخ كزبثخ االطشٔحخ  .17

دٔسحاالسعبفبد االٔنٍخ يُزسجً كهٍخ   .18

 انزًشٌض

 شيحبض كهٍخ انزًشٌض/ خبيعخ ثغذاد 27-29/06/2018

مؤتمر مذٌىت انطب انذونً )تمٍس دائم   .19

 ..طمىح مطتمر(

 حضىر كهٍت انطب/ جبمعت بغذاد 12-11/12/2019

مؤتمرانعهمً انطىىي انىاحذوانعشرٌه )   .20

ً انحذ مه اوتشبر دور انتمرٌض ف

 ظبهرة تعبطً انمخذراث فً انمجتمع

وزارة انثقبفت وانطٍبحت/  25-26/2/2020

انمحطت انعبنمٍت نطكك حذٌذ 

 انعراق

 حضىر

دوراث تذرٌبٍت حىل انعىبٌت ببنجروح   .21

واٌقبف انىسٌف,غطم انٍذٌه وانىظبفت 

 انشخصٍت,مخبطر انمخذراث واثرهب

 محبضر غذادكهٍت انتمرٌض/ جبمعت ب 7-9/1/2020

 محبضر هٍئت انحشذ انشعبً 11/7/2019-7 دورة االضعبفبث االونٍت  .22

انمؤتمر انطالبً االفتراضً االول   .23

نمىبقشت مشبرٌع انتخرج نطهبت كهٍت 

 جبمعت بغذاد -انتمرٌض  

 حضىر كهٍت انتمرٌض/ جبمعت بغذاد 20-21/07/2020

 

 . االخرى سابعا : األن طة العلمية  

 ارج الكليةخ داخل الكلية

 وزارة الصحة\تلوثلجنة السيطرة عل  ال لجنة المكتبة



 

 

 

 

 

 

 

 

  لجنة السالمة المهنية

  لجنة االمتحانية

  لجنة العلمبة

  لجنة الندليك االمتحانية

  ةلجنة العلمي

 

أو تطوووير ثامنووا: الم وورواات البحثيووة لوول مجووال التخلووئ لخدمووة البي ووة والمجتموو   

 . التعليم

 السنة الن ر محل أسم البح  ت

تميددي  معددارف المددريض بعددد عمليددة تبدددي  مفصدد   1

 الركبة

 2010 كلية الصيدلة

 2012 الكوفة\كلية تمريض  تميي  مضاعفات عملية الكابق 2

 2015 = فاغلية البرنامق التعميفي 3

ستئصدا  جدزا مدن نمظ الحياة لمرض بعد عملية ا 4

 في  الرئة

  

 2016 افريميا مجلة مستشفيات بغداد التعليمي 

 

 .الهي ات العلمية المحلية والدولية اضوية  :تاسعا 

      

     

 و  هادات التقدير. الجوا ز كتب ال كر ، اا راً:  

الجووا زة أو  ووهادة  كتواب ال ووكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2015 ر يس جامعة بغداد يُح قذو نًذح شٓش 1

 2013 عًبدح كهٍخ انزًشٌض شكش ٔرقذٌش 2

  2013 مؤتمر كركوك\جا زة م اركة 3

   شكش ٔرقذٌش يٍ يسبعذ سئٍس خبيعخ ثغذاد  4

   لنشر بحث  ارج العراق 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى ا ر 

 سنة الن ر أسم الكتاب ت

 1986 انعًهًض كزبة اسبسٍبد انزًشٌ 1

 2015 كزبة اسبسٍبد انزًشٌض انُظشي ٔانعًهً 2

3   

4   

5   

6   

 

 ات .ــثاني ا ر :اللغ 

 نغخ االو  انهغخ انعشثٍخ/           

 ركهى ٔكزبثخ انهغخ االَكهٍضٌخ/         


