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 تانسيزِ انذاحي
 

 

 

 

 

 

  يسزة عبذهللا َجى يىسى :       ـى ـــــــــاالســ

  23/2/1987     : حاريخ انًيـالد 

 تيخزوج انحانت انزوجيت :

 تيســــهً  :   انذيـــــــــــاَت

  بانغيٍ حًزيض   :     صــانخـخـص

 انخًزيض عهىو في ياجسخيز      انذرجت انعهًيت :

 كهـــيت انخــًزيضجايعت بغذاد/ :    عُىاٌ انعًم

    :     07725372996  انهاحف انُقال

  massaraabdulla@yahoo.com: كخزوَياالنانبزيذ 

 

 أوالً : انًؤهالث انعهًيت  

 

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 0228 -0229 التسريض بغداد

 12/1/0216 التسريض بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

   

    أخرى

 
 

 الصورة 
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  ً  : انخذرج انىظيفي . ثاَيا

 

 : انًقزراث انذراسيت انخى قًج بخذريسها. ثانثا 

 ةـالسن المـــــادة القســـم ت

 ولحد االن -0210 اساسيات التمريضمادة  اساسيات التمريض  .1

0.  
 اساسيات التمريض

 

 

 فرع تمريض صحة المجتمع \

 المادة االختيارية/تمريض الطوارئ

 المرحلة الرابعة

0212- 0212 

2.  
 فرع تمريض الصحة النفسية 

 حرجةالحاالت التمريض 

 

0212- 0216 

 ولحد االن  -0216 اساسيات التمريضمادة  اساسيات التمريض  .2

 المادة االختيارية/تمريض الطوارئ صحة نفسية وعقلية   .5

 

ولحد االن  -0218

0218  

 : انخذريس انجايعي . رابعا 

 انى -يٍ زة  انفخ انجايعت )انًعهذ / انكهيت(  انجهت ت

 ولحداالن -2012 جامعة بغداد  كمية التسريض  .1

2.     

 

 

 انى –انفخزة يٍ  انجهت انىظيفت ث

1 
وزارة الرحة/دائرة صحة بغداد/الكرخ _  ةجامعي ةمسرض

 2012 -2010  مدتذفى الكرخ العام

 2012 -2012 كمية التسريض/ جامعة بغداد اكادمية ةمسرض 2
3 

 ولحد االن -2016 كمية التسريض/ جامعة بغداد مدرس مداعد
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 انخي شارك فيها.انعهًيت وانُذواث انًؤحًزاث : خايسا 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 مذاركة لمتدريب اعدادية قبالة وتهليد اليرمهك 2011 دورة قبالة وتهليد  .1

 مذاركة مدذفى اليرمهك word 2007 2011ة حاسهب دور   .2
 دورة تعزيز الرحة  .3

 مذاركة السركز الرحي الدالم في الظهبجي 2011

دورة عزل الشفايات الظبية وكيفية   .4
 التعامل معها 

 مذاركة مدتذفى الكاعسية التعميسي 2011

احتفالية )الذكرى الدشهية الخسدهن   .5
 تأسيس كمية التسريض(

 حزهر بغداد –التسريض كمية  2012

 حزهر بغداد –كمية التسريض  2013 السؤتسر العمسي لمتسريض الدابع عذر  .6

 وزارة الرحة اعظاء دورة لسسرضيي  .7
 
 

 محاضر+مدرب كمية التسريض /جامعة بغداد 2013

 حزهر اجتساع لمتعميم السدتسر   .8
 

 حزهر مركز البحث والتظهير / جامعة بغداد 2016

 مذاركةو حزهر  بغداد –كمية التسريض  2016 االول لمدراسات العمياالعمسي مؤتسر   .9
 كباحثة

10.  
وزارة الرشاعة والسعادن/الذركة العامة  2016 دورة االسعاف الفهري 

 لرشاعة البظاريات
 حاضرم

دورة سالمة المغة العربية وضبط عمهم   .11
 القرأن

 مذارك جامعة بغداد/كمية االداب 2016

 حزهر بغداد –كمية التسريض  2016 داء الكترونيا(ندوة )ألية تقييم اال  .12

احتفالية )الذكرى الدشهية الرابعة   .13
 والخسدهن تأسيس كمية التسريض(

 حزهر بغداد –كمية التسريض  2016

 دورة االسعاف الفهري   .14
 
 
 

وزارة الرشاعة والسعادن/الذركة العامة  2017
 محاضر+مدرب لرشاعة البظاريات
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15.  
 محاضر+مدرب مؤسدة العين 2018 يةولدورة االسعاف ال 

 حزهر مديشة الظب قاعة الذهيد درب مهسى 2019 مؤتسر مديشة الظب  .16

 حزهر ة بغدادالتسريض/جامعكمية  2019 مؤتسر كمية التسريض  .17

 حزهر كمية التسريض/جامعة بغداد 2018 دورة التحميالت السرضية لمحامل  .18

 حزهر التسريض/جامعة بغداد كمية 2018 تحهيل سسارت ميل الى جي ميل  .19

 حزهر كمية التسريض/جامعة بغداد 2018 اضظرابات السزاج  .20

دورة عن االسعافات االولية لسهعفي   .21
 الكمية

 مدرب كمية التسريض/جامعة بغداد 2018

 حزهر كمية التسريض/جامعة بغداد 2017 ندوة عن التمهث البيئي  .22

كتابة البحهث لمدراسة طريقة الرحيحة ل  .23
 والعميا ولية اال 

 حزهر كمية التسريض/جامعة بغداد 2019

 محاضر ومدرب مدرسة ام السؤمشين لمبشات 2017 الولية اإلسعافدورة   .24

 محاضر ومدرب مدرسة براثا لمبشين 2018 الولية اإلسعافاتدورة   .25

سسشار عن التحكم السجهري والتقشيات   .26
 السداعدة عمى االنجاب

 حزهر بغدادكمية التسريض/جامعة  2017

27.  
 كمية التسريض/جامعة بغداد 2019 ورشة عن السقررات الدراسية

 حزهر
 

 حزهر مديشة الظب قاعة الذهيد درب مهسى 2020 مؤتسر مديشة الظب  .28
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29.  
 حزهر كمية التسريض/جامعة بغداد 2020 مؤتسر كمية التسريض االفتراضي

 

 

 التعميم ة والسجتسع أو تظهيرالسذروعات البحثية في مجال التخرص لخدمة البيئسادسا:  

ت

  

محل  اسم الباحث

 الشذر

 الدشة

1 Effectiveness of an instructional program        

concerning knowledge on clients with irritable  bowel 

syndrome in liver and digestive disease hospital at 

Baghdad city" case - control study                                

جامعة 

 كهفة

2015 

2 Assessment of the Factors Contributing 

to Gastric Carcinoma among Patients at 

Baghdad Educational Hospitals 

جامعة 

 الكهفة

2018 

3 Health Status among Patients with Percutaneous 

Coronary Intervention at Cardiac Centers in 

Baghdad city 

 

جامعة 

 بابل

2019 

4 Critical care Nurses' knowledge about pulmonary 

embolism in Respiratory Care Unit at Baghdad 

Teaching Hospitals. 

 

مجمة 

 هشدية

2020 

 كتب الذكر والتقديرسابعا:  
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 سنةال الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

1.  
شكر وتقدير للجهود المبذولة في دورة منع العدوى 

 التلوث.والسيطرة على 
 00/2/0212 مستشفى الكرخ العام 

0.  
للحرص على راحة  شكر وتقدير للجهود المبذولة

 المرضى ومتابعتهم للعالج في وحدة االنعاش.
 07/9/0212 مستشفى الكرخ العام

 2/1/0210 مستشفى اليرموك التعليمي ة والتوليدشكر وتقديركوني األولى  في دورة القبال  .2

2.  
شكر وتقدير بمناسبة الجهود المبذولة في يوم كلية 

 التمريض
 0210 كلية التمريض/ جامعة بغداد

5.  
التمريض على المرتبة الثانية بين حصول كلية 

 كليات التمريض في العراق
 0212 رئيس جامعة بغداد

6.  
لدراسي / كلية شكر وتقدير بمناسبة اكمال العام ا

 التمريض
 0216 كلية التمريض/ جامعة بغداد

 شكر وتقدير 7
وزارة الصناعة الشركة العامة 

 لصناعة البطاريات
0216 

 شكر وتقدير 8
وزارة الصناعة الشركة العامة 

 لصناعة البطاريات
0217 

 0218 محافظ بغداد شكر وتقدير 9

 0218 مؤسسة العين درع 12

 شهادة تقديرية  11
مهرجان لقاء األشقاء الخامس 

 عشر
0218 

 0219 محافظ بغداد شهادة تقديرية  10

 0202 رئيس الجامعة شكر وتقدير الكمال الفصل الدراسي االول 12

 0202 كلية التمريض/ جامعة بغداد شكر وتقدير لكوني من اعضاء اللجنة االمتحانية 12

 

 

 ات ــ:اللغ  اثامن 

  اللغة العربية       

 االنكليزيةغة الل  


