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 صب١ٔبً : اٌزذسط اٌٛظ١فٟ . 

 

 صبٌضبً : اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ . 

 الى -هي الفحرة   الجاهعة الكلٍة()الوعهذ /   الجهة ت

 لحد االن -2012 جامعة بغداد كلية التمريض  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

    

 ساثؼبً : اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 لحد االن -2012 اساسيات التمريضمادة   اساسيات التمريض 1

 2016-2012 هذخل الى الحورٌط اساسيات التمريض 2

 2016-2012 اساسيات ممارسة مهنة التمريض اساسيات التمريض 3

 2013-2012 هادة الٌوى والٌواء اساسيات التمريض 4

 2012-2010 جكرٌث الحعلٍوًم.  -وزارة الصحة هورض جاهعً 1

 جاهعة بغذاد –وزارة الحعلٍن العالً  هورض اكادٌوً 2

- 

2012-2015 

 2013-2012 كلٍة الحورٌط هقرر فرع اساسٍات الحورٌط 3

 جاهعة بغذاد –وزارة الحعلٍن العالً  هذرش هساعذ 4

 

 الحذ االى-2015

 2018-2017 كلٍة الحورٌط هقرر فرع اساسٍات الحورٌط 5

6    

7    



 

 

 

 

 

 20016 -2015 اساسٍات هارسة ههٌة الحورٌط اساسيات التمريض 5

 لحد االن -2012 ئويالماده االختيارية االنعاش الر اساسيات التمريض 6

 2016-2015 هذخل الى الحورٌط اساسيات التمريض 7

 2016-2015 اساسيات ممارسة مهنة التمريض اساسيات التمريض 8

 2017-2016 مادة اساسيات التمريض اساسيات التمريض 9

 2018-2017 مادة اساسيات التمريض اساسيات التمريض 10

    

    

    

    

 

 :اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب( اٌشعبئً  ،الغبس٠ؼ ا )خبِغبً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 اٌزٟ شبسن ف١ٙب.اٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّؤرّشاد عبدعبً:  

 ٔٛع اٌّشبسوخ  ٘بِىبْ أٔؼمبد خ ــاٌغٕ ؼٕٛاْ اٌ د

) ثؾش / ثٛعزش 

 ؽعٛس(

 ؽعٛس ثغذاد 2011 ٌى١ٍخ اٌزّش٠ط/ثغذاد 15ٌغٕٛٞ اٌّؤرّش ا 1

 ؽعٛس ثغذاد 2012 ٌى١ٍخ اٌزّش٠ط/ثغذاد 16اٌّؤرّش اٌغٕٛٞ  2

 ؽعٛس ثغذاد 2012 اٌّؤرّش اٌٛغٕٟ ٌّذ٠ٕخ اٌطت، و١ٍخ اٌطت/ثغذاد 3



 

 

 

 

 

 ؽعٛس ثغذاد 2013 ٌى١ٍخ اٌزّش٠ط/ ثغذاد 17اٌّؤرّش اٌغٕٛٞ  4

 ؽعٛس ثغذاد 2014 ِؤرّش ِذ٠ٕخ اٌطت اٌشاثغ اٌؼشش 5

 ؽعٛس ثغذاد 2015 ِؤرّش ِذ٠ٕخ اٌطت اٌخبِظ اٌؼشش 6

 ؽعٛس ثغذاد/ و١ٍخ اٌزّش٠ط 2013 ٔذٚح )اعجبة اٌؾشٚق ٚػالعٙب( 7

2/2/2016 ٔذٚح)اعجبة اٌٙغشح فٟ اٌؼشاق(  8  ؽعٛس ثغذاد/ و١ٍخ اٌزّش٠ط 

 ؽعٛس زّش٠طثغذاد/ و١ٍخ اٌ 2016/2/3 ٔذٚح )ا١ٌخ رم١١ُ االداء اٌىزش١ٔٚبً ( 9

اٌّغالد ٔذٚح)و١ف ٠ّىٓ اْ رٕشش ثؾضب فٟ   10

 اٌؼب١ٌّخ  راد ِؼًّ ربص١ش افىبس ِٚمزشؽبد(

 

 

4/2/2016  ؽعٛس و١ٍخ إٌٙذعخ اٌخٛاسصِٟ 

1/3/2016 دٚسح  )ثشٔبِظ االوغً( 11  ِشبسن اٌزّش٠ط خو١ٍ 

8/3/2016 ((google scholar)ؽٛي ِؾشن اٌجبؽش   ٔذٚح 12  سؽعٛ عبِؼخ ثغذاد 

2016/ 3/  9 ٔذٚح)ِخبغش اٌزذخ١ٓ ٚاٌٛلب٠خ ِٓ عشغبْ اٌشئخ(  13  ؽعٛس ثغذاد/ و١ٍخ اٌزّش٠ط 

2016-3-11-6 دٚسح )عالِخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚظجػ ػٍَٛ اٌمشاْ ( 14  ِشبسن عبِؼخ ثغذاد/ و١ٍخ االداة 

2016/ 3/ 28-27 اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ االٚي ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب 15  ؽعٛسِٚشبسن ثغذاد/ و١ٍخ اٌزّش٠ط 

ٔذٚح)فْٕٛ االرى١ذ ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌشخص١بد   16

 اٌٙبِخ(

10/4/2016  ؽعٛس ثغذاد/ و١ٍخ اٌزّش٠ط 

ٚاٌخّغْٛ  خاؽزفب١ٌخ)اٌزوشٜ اٌغ٠ٕٛخ اٌشاثؼ  17

 رأع١ظ و١ٍخ اٌزّش٠ط( 

 

 

12/4 /2016  ؽعٛس ثغذاد/ و١ٍخ اٌزّش٠ط 

17/4/2016 ٔذٚح )اٌّؼب٠ش اٌذ١ٌٚخ الرفبل١خ اٌزشاس اٌؼبٌّٟ(  18  ؽعٛس ثغذاد/ و١ٍخ اٌزّش٠ط 

17/4/2016 ٔذٚح )رٍٛس ٔٙش دعٍخ فٟ ثغذاد(  19  ؽعٛس ثغذاد/ و١ٍخ اٌزّش٠ط 

5/5/2016 اؽزفب١ٌخ) ٠َٛ اٌغبِؼخ(  20  ؽعٛس عبِؼخ ثغذاد 

8/5/2016 ٔذٚح)و١ف رٕشش ثؾضب فٟ اٌّغالد اٌؼب١ٌّخ( 21  ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط 

17/5/2016 اٌؼب١ٌّخ(ٔذٚح)إٌشش فٟ اٌّغالد   22 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌؼٍَٛ  

 اٌش٠بظ١خ

 ؽعٛس

28/5/2016 ٔذٚح)االٔزؾبي ٚاٌغشلخ اٌؼ١ٍّخ(  23 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ  

 اٌش٠بظخ

 ؽعٛس

5/6/2016 ()االعؼبفبد اال١ٌٚخ دٚسح 24 ٚصاسح اٌصٕبػخ اٌششوخ  

 اٌؼبِخ ٌٍصٕبػخ اٌجطبس٠بد

 ِؾبظش

6/10/20016 ٠خ اٌّؼذٌخ ٚساص١ب(ِؾبظشح )االغز 25  ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط 

2016-10-26 دٚسح اٌجبؽش اٌؼٍّٟ ٚثٛاثخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ 26 ِشوض اٌزذس٠ت ٚاٌزط٠ٛش  

 عبِؼخ ثغذاد

 ِشبسن

2016-10-27-16 223دٚسح اٌزأ١ً٘ اٌزشثٛٞ 27 ِشوض اٌزذس٠ت ٚاٌزط٠ٛش  

 عبِؼخ ثغذاد

 ِشبسن

2016-10-27-16 197دٚسح اٌٍغخ اٌؼشث١خ  28 ِشوض اٌزذس٠ت ٚاٌزط٠ٛش  

 عبِؼخ ثغذاد

 ِشبسن

اعزمجبي غٍجخ اٌّشؽٍخ االٌٚٝ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ  29

2016-2017 

9-10-11-2016  و١ٍخ اٌزّش٠ط 

 فشع اعبع١بد اٌزّش٠ط

 ػعٛ

اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ إٌّٟٙ االٚي  ٌٕمبثخ اٌزّش٠ط  30

اٌؼشال١خ) رط٠ٛش اٌزّش٠ط ٚاٌمجبٌخ اٌشو١ضح 

 الػ إٌظبَ اٌصؾٟ فٟ اٌؼشاقاالعبع١خ الص

30-1-12-2016  ٚصاسح اٌصؾخ ٚاٌج١ئخ 

لبػخ اٌش١ٙذ دسة ِٙذٞ 

 اٌّٛعٛٞ 

 ؽعٛس ِٚشبسن



 

 

 

 

 

ٌى١ٍبد  59اؽزفب١ٌخ)ؽفً اٌزخشط اٌّشوضٞ ٌٍذٚسح  31

 (2016 -2015عبِؼخ ثغذاد ٌٍؼبَ اٌذساعٟ 

4-12-2016  ؽعٛس عبِؼخ ثغذاد 

ِٕبلشخ ثشٚرىٛالد ِشبس٠غ ثؾٛس اٌزخشط  32

 ٌٍّشؽٍخ اٌشاثؼخ اٌذساعخ اٌصجبؽ١خ ٚاٌّغبئ١خ

8-12-2016  ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط 

ِؾبظشح ؽٛي ػٍُ االصؾبء ٚو١فخ اعزخذاَ  33

 اٌج١بٔبد االؽصبئ١خ فٟ اٌجؾش اٌؼٍّٟ

18-12-2016  ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط 

ِؤرّش ِذ٠ٕخ اٌطت اٌؼٍّٟ اٌؼبٌّٟ)ثشٚػ اٌفش٠ك  34

-12-22-21اٌٛاؽذ ٔؾمك إٌّغضاد اٌش٠بد٠خ(

2016 

21-22-12-2016 ٚصاسح اٌصؾخ/دائشح ِذ٠ٕخ  

لبػخ اٌش١ٙذ دسة –اٌطت 

 اٌّٛعٛٞ

 ؽعٛس

2017-1-3 2017-1-3ٔذٚح )ثؼٕٛاْ اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ(  35  ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد 

2017-1-4 2017-1-4ٔذٚح ) اٌذفبع اٌّذٟٔ ( 36  ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد 

2017-1-26 ٝ اٌخش٠غ١ٓٔذٚح ٍِزم 37  ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد 

2017-1-21-20 ٚسشخ ػًّ االعؼبفبد اال١ٌٚخ 38 ؼٍَٛ اٌصشفخ/ ٌٍ اٌزشث١خ و١ٍخ 

 اثٓ ا١ٌٙضُ

 ِؾبظش

2017-2-28 ٔذٚح اثذاع اٌطٍجخ 39  ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد 

ٔذٚح) ّٔػ اٌؾ١بح ٚا١ّ٘زٙب فٟ اٌزم١ًٍ ِٓ االصبثخ  40

 ثبٌغشغبْ

6-3-2017  ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد 

 ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد 2017-3-15 ٚسشخ ػًّ اٌزؼٍُ ٚاٌزؼٍُ اٌّزىبًِ 41

ٚصاسح اٌصٕبػخ ٚاٌّؼبدْ/  2017-3-27-26 ٚسشخ ػًّ االعؼبفبد اال١ٌٚخ 42

اٌششوخ اٌؼبِخ ٌٍصٕبػخ 

 اٌجطبس٠بد

 ِؾبظش

 ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد 8/4/2017 اؽزفب١ٌخ ٠َٛ اٌى١ٍخ 43

ؽفً رخشط غبٌجبد إػذاد٠خ رّش٠ط ثغذاد ٌٍجٕبد  44

اٌذٚسح اٌؾبد٠خ ٚاٌضالص١ٓ ٚاٌزٟ ؽٍّذ إعُ  )وٍــٕب 

 اٌؼــشاق (

لبػخ –دائشح ِذ٠ٕخ اٌطت  27/4/2017

 د.دسة ِٙذٞ اٌّٛعٛٞ

 ؽعٛس

 ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد 27/4/2017 ٔذٚح)ا٢صبسإٌفغ١خ ٌٍغّٕخ ػٍٝ األغفبي 45

ِؤرّش اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌضبٟٔ)عٛدح اٌجؾش اٌؼٍّٟ  46

 اعبط إٌٙٛض ثبٌخذِبد اٌصؾ١خ فٟ اٌؼشاق

 ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد 10-11/5/2017

 ِؾبظش و١ٍخ اٌشش١ذ اٌغبِؼخ 23/24/5/2017 دٚسح االعؼبفبد اال١ٌٚخ 47

 ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد 19/9/2017 ٚسشخ)االسشبداد( 48

 ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد 20/9/2017 ٔذٚح)ٔمبثخ االوبد١١ِٓ اٌؼشال١ٓ 49

 ِشبسن و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد 29/9/2017-28 رؾع١ش ٚر١ٙئخ اٌّخزجش 50

ػًّ  ٚسشخ   51 why APA   2/10/2017 ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد 

 ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد Theoretical framework 4/10/2017 ػًّ ٚسشخ 52

 ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد Template research 8/10/2017ػًّ   ٚسشخ 53

 ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد Capstone project  11/10/2017ػًّ  ٚسشخ 54



 

 

 

 

 

 Respects of qualitativeػًّ  ٚسشخ 55

research 

 ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد 29/10/2017

56 
 Hand washing 03/12/2017 ػًّ ٚسشخ

 ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد

57 
 PPE 03/12/2017  ػًّ ٚسشخ   

 ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد

58 
 Body Mechanics 05/12/2017   ػًّ ٚسشخ

 ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد

59 
 Proper Body position 05/12/2017   ػًّ خٚسش

 ِؾبظش و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد

 ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد Bed Bath 10/12/2017   ػًّ ٚسشخ 60

 ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد Bed Making 12/12/2017    ػًّ ٚسشخ 61

62 
 Vital Signs 17/12/2017  ػًّ ٚسشخ

 ؽعٛس زّش٠ط/ عبِؼخ ثغذادو١ٍخ اٌ

63 
 Wound Care 20/12/2017 ػًّ ٚسشخ

 ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد

 ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد Medication 24/12/2017  ػًّ ٚسشخ 64

دائشح  -ٚصاسح اٌصؾخ-ِؤرّش اٌؼٍّٟ اٌؼبٌّٟ  65

 رغّؼٕب ؽمٕٕب اٌش٠بدح ِذ٠ٕخ اٌطت

صؾخ/ دائشح ِذ٠ٕخ ٚصاسح اٌ 13-14/12/2017

 اٌطت

 ؽعٛس

66 
 19/12/2017 ِٙشعبْ اٌزّش٠ط ثٍْٛ اخش

 ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد

 ؽعٛس اٌششوخ اٌؼبِخ ٌغىه اٌؾذ٠ذ 22/12/2017-20 ِٙشعبْ االشمبء اٌؼشة 67

ِؾبظشح اٌزؾىُ اٌّغٙشٞ ٚاٌزم١ٕبد اٌّغبػذح  68

 ػٍٝ االٔغبة
20/12/2017 

 غذادو١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ث

 

 

 ؽعٛس

69 

 

 

 ثغذاد خو١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼ 26/12/2017 ٔذٚح اٌّخبغش اٌج١ئ١خ فٟ اٌؼشاق

 

 

 ؽعٛس

 ِشبسن و١ٍخ اٌٍغبد -عبِؼخ ثغذاد 28/12/2017-21 دٚسح وفبئخ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ 70

 ِشبسن و١ٍخ اٌٍغبد -عبِؼخ ثغذاد 7/1/2018-1 دٚسح وفبئخ اٌٍغخ اٌؾبعٛة 71

 و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد 16/1/2018 ؼب٠ش اٌّخزجش اٌزؼ١ٍّٟٚسشخ ػًّ  ِ 72

 

 

 ؽعٛس

 و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد 17/1/2018 ِؾبظشح و١ف١خ رؾ٠ًٛ عّبسد ١ًِ 73

 

 

 ؽعٛس

 و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد 20/02/2018 اٌزٙبة االرْ اٌٛعطٝ 74

 

 

 ؽعٛس

 و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد 22/02/2018-21 ِؤرّشو١ٍخ اٌزّش٠ط اٌزبعغ ػشش 75

 

 

 ؽعٛس

ٚصاسح اٌصٕبػخ ٚاٌّؼبدْ /  24/4/2018-23 دٚسحاالعؼبفبد اال١ٌٚخ 76

 ِؼًّ اٌجطبس٠بد

 ِؾبظش

 و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد 26/04/2018 ِجبدٜ ٚاخالل١بد اٌزذس٠ت اٌغش٠شٞ 77

 

 ِؾبظش

 ّش٠ط/ عبِؼخ ثغذادو١ٍخ اٌز 3/05/2018 ِجبدئ ٚاخالل١بد ِّبسعخ ِٕٙخ اٌزّش٠ط 78

 

 ِؾبظش

 21/05/2018 ِٕبلشخ ِٕبلشخ ِشبس٠غ ثؾٛس اٌزخشط 79
 ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد

ؤرّش اٌؼٍّٟ اٌضبٌش ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ثبٌجؾش ِ 80

 اٌؼٍّٟ ٔشرمٟ ثبٌخذِبد اٌزّش٠ع١خ ٚاٌّغزّؼ١خ

10-12/06/2018 

 ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد



 

 

 

 

 

 12/06/2018 خ وزبثخ االغشٚؽخٚسشخ ػًّ و١ف١ 81
 ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد

 12/06/2018 ٚسشخ ػًّ وزبثخ رٛص١ك اعشاءاد ّٚٔبرط اٌؼًّ 82
 ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد

 و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد 26/06/2018 دٚسح عالِخ اٌؼًّ ٚاٌؼب١ِٓ فٟ اٌّخزجش 83

 

 ِؾبظش

 و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد 27/06/2018 ٌطج١خدٚسح ص١بٔخ االعٙضح ا 84

 

 ِؾبظش

 و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد 29/06/2018-27 دٚسحاالعؼبفبد اال١ٌٚخ ِٕزغجٟ و١ٍخ اٌزّش٠ط 85

 

 ِؾبظش

و١ٍخ اٌؼٍَٛ االعال١ِخ/ عبِؼخ  9/8/2018-4 دٚسح عالِخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ 86

 ثغذاد

 

 ِشبسن

دٚس اٌزّش٠ط فٟ ِؤرّشاٌؼٍّٟ اٌغٕٛٞ اٌؼششْٚ) 87

 اٌغٍٛو١بد اٌصؾ١خ فٟ اٌّغزّغ(

 ؽعٛس و١ٍخ اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد 20-21/2/2019

 ؽعٛس و١ٍخ اٌطت/ عبِؼخ ثغذاد 27/11/2019-28 ِؤرّشاٌؼٍّٟ اٌضبِٓ ػشش)عٛدح ػطبء س٠بدح( 88

ِؤرّش ِذ٠ٕخ اٌطت اٌذٌٟٚ )ر١ّض دائُ ..غّٛػ  89

 ِغزّش(

ئشح ِذ٠ٕخ ٚصاسح اٌصؾخ/ دا 12-11/12/2019

 اٌطت

 ؽعٛس

ِٙشعبْ االشمبء اٌغبدط ػشش )ٌٕصذع ػب١ٌب  90

 ٌجغذاد اٌؾعبسح ٚاٌغالَ(

ٚصاسح اٌضمبفخ ٚاٌغ١بؽخ/  29-25/12/2019

اٌّؾطخ اٌؼب١ٌّخ ٌغىه ؽذ٠ذ 

 اٌؼشاق 

 ؽعٛس

اٌغٕٛٞ اٌٛاؽذٚاٌؼشش٠ٓ ) دٚس  ِؤرّشاٌؼٍّٟ 91

اٌزّش٠ط فٟ اٌؾذ ِٓ أزشبس ظب٘شح رؼبغٟ 

 ٟ اٌّغزّغاٌّخذساد ف

25-26/2/2020 

 ؽعٛس اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد خو١ٍ

دٚساد رذس٠ج١خ ؽٛي اٌؼٕب٠خ ثبٌغشٚػ ٚا٠مبف  92

إٌض٠ف,غغً ا١ٌذ٠ٓ ٚإٌظبفخ اٌشخص١خ,ِخبغش 

 اٌّخذساد ٚاصش٘ب

7-9/1/2020 

ِذسعخ صسلبء ا١ٌّبِخ 

االثزذائ١خ اٌّخزٍطخ ٚخٌٛخ 

 ثٕذ االصٚس االثزذائ١خ

 ِؾبظش

93 
 11/7/2019-7 فبد اال١ٌٚخدٚسح االعؼب

 ِؾبظش ١٘ئخ اٌؾشذ اٌشؼجٟ

اٌّؤرّش اٌطالثٟ االفزشاظٟ االٚي ٌّٕبلشخ ِشبس٠غ  94

 عبِؼخ ثغذاد -اٌزخشط ٌطٍجخ و١ٍخ اٌزّش٠ط  

 ؽعٛس اٌزّش٠ط/ عبِؼخ ثغذاد خو١ٍ 20-21/07/2020

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  2012-2011رد المخزنعضو لجنة ج

  2013-2012عضو لجنة جرد المخزن

  2013-2012مشتريات  عضو لجنة

  2013مقرر فرع اساسيات التمريض 

  2016-2015رئيس وحدة تلف االخشاب 

 

 

 

  2016-2015مشتريات  عضو لجنة



 

 

 

 

 

-2016-2015عضو في وحدة الشؤون العلمية 

2222222222201622016222224422016 

 

  2016-2015جنة الزي الموحد عضو ل

 2016-2015عضو لجنة متابعة القاعات

 

 

  2016-2015عضو لجنة االمتحانية 

  2016-2015رئيس لجنة الشطب 

  2017-2016عضوفي لجنة الزي الموحد 

 2017-2016عضو لجنة متابعة القاعات

 

 

  2017-2016عضوفي لجنة السالمة المهنية 

  2017-2016ة عضو في شعبة ضمان الجود

عضو في مختبر فرع اساسيات التمريض 
2016-2017  

 

  2016عضو في لجنة الجرد المركزية للكلية 

  2017عضو لجنة مشتريات 

  2018-2017مقرر فرع اساسيات التمريض 

  2018مسؤول الفني لمختبر اساسيات التمريض 

  2018-2017لجنة الجرد الكلية المركزي 

  2019-2018اعات الدراسية عضو متابعة الق

  2019-2018عضو ضمان الجودة داخل الفرع 

  2020-2019عضو لجنة السالمة المهنية 

  2020-2019عضو متابعة القاعات الدراسية 

  2020-2019عضو ضمان الجودة داخل الفرع 

  2020-2019عضو لجنة السالمة المهنية 

  2020-2019عضو لجنة اعالم الكلية 

أو تطوير ا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع ثامن 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Impact of Liver Cirrhosis upon Adult Patients’ Daily 

Living Activities at Baghdad Teaching Hospitals            

 

 

 

 

 

 2015 جامعة الكوفة

2 Assessment of knowledge and practices of 

intensive care unit nurses about endotracheal 

suctioning for adult patients in Baghdad 

teaching hospitals, Iraq 

 الهند
2017 



 

 

 

 

 

3 Determination of Factors Affecting Treatment 

Compliance among Hypertension Patients in 

Baghdad Teaching Hospital 
 الهند

2017 

4  

 Assessment of Nursing Students Knowledge 

Regarding Hepatitis B Virus at Iraqi Nursing 

Colleges 

 الهند
2017 

5 Evaluation of Nurses' Interventions for Patients 

with Thrombocytopenia at Baghdad City 
 الهند

2017 

6 Assessment of Nurses Documentation for 

Nursing Care at Surgical Wards in Baghdad 

Teaching Hospitals 

 الهند

2018 

 
7 Evaluation of Quality of Nursing 

Documentation in Surgical Wards at Baghdad 

Teaching Hospitals 

 الهند
2020 

8 Knowledge and Protective Health Behaviors 

Concerning Risk Factors for Coronary Heart 

Disease among Baghdad University Students 

 2020 الهند

9 Assessment of Undergraduate Critical Care 

Nursing Students ' Knowledge and   Attitudes 

toward Caring of Dying Patients In colleges of 

Nursing at Baghdad University 

 2020 الهند

10 Evaluation of Nurses’ Knowledge and Attitudes 

toward Pain Management at Baghdad Teaching 

Hospitals 

 2020 الهند

11 
 

  

12 
 

  

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 

 

 

    

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  



 

 

 

 

 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2012 عميد كلية التمريض/بغداد (1) شكر وتقدير عدد 1

 2013 عميد كلية التمريض/بغداد (1شكر وتقدير عدد ) 2

 2015 بغدادعميد كلية التمريض/ (1شكر وتقديرعدد) 3

 2016 عميد كلية التمريض/بغداد (2شكر وتقديرعدد) 4

وزارة الصناعة الشركة العامة   (1شكر وتقديرعدد) 5
 للصناعة البطاريات

 

 

 

 

 للللصناعة البطاريات

2016 

لعلوم الصرفة  ابن التربيةلل كلية (1شكر وتقديرعدد) 6
 الهيثم

2017 

 2017 ض/بغدادعميد كلية التمري (1شكر وتقديرعدد) 7

وزارة الصناعة الشركة العامة   (1شكر وتقديرعدد) 8
 للصناعة البطاريات

 

2017 

 2017 كلية الرشيد الجامعة (1شكر وتقديرعدد) 9

جامعة بغداد/ مساعد رئيس  (2شكر وتقديرعدد) 10
 الجامعة للشؤون العلمية

2017 

 2018 عميد كلية التمريض/بغداد (2شكر وتقديرعدد) 12

وزارة الصناعة الشركة العامة   (1شكر وتقديرعدد) 13
 للصناعة البطاريات

 

2018 

 رئيس مجلس محافظة بغداد (1شكر وتقديرعدد) 14
 

2018 

    

    

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة: حادى عشر 

 



 

 

 

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

  ًللغة االم()ا  عرب          

 اًكلٍسي             

  

   CD هلحىظة : ٌحن جسلٍن ًسخة على  

 

 

 

 

 م.م . حٍذر دمحم هجٍذ                                                                 

  

 سنة النشر أسم الكتاب ت
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5   

6   


