
 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌظ١زٖ اٌذاذ١ٗ
 

 

          أدّض ف١ٍخ دظٓ:   ـُ ـــــــــاالطــ

  19/12/1985 : ذار٠ز ا١ٌّـالص 

 ِظٍُ  :   اٌض٠ـــــــــــأح 

        تاٌغ١ٓذّز٠ط :      صــاٌرـشـص

   ِضرص ِظاػض:     ٗ ــــــاٌٛظ١ف

 ِاجظر١ز فٟ ػٍَٛ اٌرّز٠ط اٌضرجح اٌؼ١ٍّح :

           جاِؼح تغضاص -اٌرّز٠طو١ٍح :     ػٕٛاْ اٌؼًّ

        ال٠ٛجض اٌؼًّ   :  ٘اذف

      07812205540:  اٌٙاذف إٌماي

 ahmedf.hassand@yahoo.com    ىرزٟٚٔ :اٌثز٠ض إالٌ

 .أٚالً : اٌّؤ٘الخ اٌؼ١ٍّح  

 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس
 

 2010-2009 التمرٌض بغداد

 11/10/2015 التمرٌض بغداد يرالماجست

 هالدكتورا
 

   

 أخرى
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 الى -الفخرة هي  الجهت الىظٍفت ث

 2012-2010 م.ابي البٍطار  -وزارة الصحت هورض جاهعً 1

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 شا١ٔاً : اٌرضرض اٌٛظ١فٟ . 

 

 شاٌصاً : اٌرضر٠ض اٌجاِؼٟ . 

 الى -هي الفخرة   الجاهعت )الوعهذ / الكلٍت(  الجهت ث

 لحد االن -2012 جامعة بغداد كلٌة التمرٌض  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

    

 

 

 

 

 جاهعت بغذاد –وزارة الخعلٍن العالً  هورض اكادٌوً 2

- 

2012-2015 

 دجاهعت بغذا –وزارة الخعلٍن العالً  هذرش هساعذ 3

 

 الحذ االى-2015

4    

5    

6    

7    



 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌضراط١ح اٌرٝ لّد ترضر٠ظٙا. راتؼاً : اٌّمزراخ 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 لحد االن -2012 تمرٌض اساسٌات التمرٌض اساسٌات التمرٌضتمرٌض  1

 لحد االن --2012 الماده االختٌارٌة تمرٌض اساسٌات التمرٌض 2

 2013-2012 المادة النمو والنماء تمرٌض اساسٌات التمرٌض 3

 2013-2012 المدخل الى التمرٌض التمرٌض تمرٌض اساسٌات 4

 2017-2016 المدخل الى التمرٌض تمرٌض اساسٌات التمرٌض 5

 2018-2017 المدخل الى التمرٌض تمرٌض اساسٌات التمرٌض 6

 2019-2017 تمرٌض حاالت حرجة تمرٌض اساسٌات التمرٌض  7

 2020-2019 المدخل الى التمرٌض تمرٌض اساسٌات التمرٌض 8

9   

 

 

 

 :اٌرٟ أشزف ػ١ٍٙا( اٌزطائً  ،االغار٠خ  )ساِظاً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

3    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌرٟ شارن ف١ٙا.اٌؼ١ٍّح ٚإٌضٚاخ اٌّؤذّزاخ طاصطاً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت
) بحث / بوستر 

 حضور(
 كلية ل 15وي المؤتمر السن 1

 
 /بغدادلتمريضا

 محاضر ومشارك بغداد 2011

لكلٌة  16المؤتمر السنوي  2
 التمرٌض/بغداد

 حضور بغداد 2012

المؤتمر الوطنً لمدٌنة الطب،  3
 كلٌة الطب/بغداد

 حضور بغداد 2012

لكلٌة  17المؤتمر السنوي  4
 التمرٌض/ بغداد

 حضور بغداد 2013

 حضور بغداد/ كلٌة التمرٌض 2/2/2016 لعراق(ندوة)اسباب الهجرة في ا  5

ندوة)النشر فً المجالت   6
 العالمٌة(

كلٌة التربٌة البدنٌة  17/5/2016
 والعلوم الرٌاضٌة

 حضور

 ندوة)كٌف ٌمكن ان تنشر بحثا فً   7
 المجالت العالمٌة  ذات معمل تاثٌر

 افكار ومقترحات(

 حضور كلٌة الهندسة الخوارزمً 4/2/2016

 حضور بغداد/ كلٌة التمرٌض 2016 باب وطرق الوقاٌة من الكولٌرااس 8

مخاطر التدخين والوقاية من ندوة)  9
 (سرطان الرئة

 حضور بغداد/ كلٌة التمرٌض 2016/ 3/  9

المؤتمر العلمً االول للدراسات  10
 العلٌا

27-28 /3/ 

2016 
 ومشاركحضور بغداد/ كلٌة التمرٌض

لخعاهل هع فٌىى االحكٍج واًذوة)  11

 الشخصٍاث الهاهت(
 حضور بغداد/ كلٌة التمرٌض 01/4/6102

 حضور بغداد/ كلٌة التمرٌض 3/2/2102 (الٍت حقٍٍن االداء الكخروًٍاً )ًذوة  12

وزٜ اٌظ٠ٕٛح اٌزاتؼح ذاٌادرفا١ٌح)  13

 (ٚاٌشّظْٛ ذأط١ض و١ٍح اٌرّز٠ط

 (اٌؼاَ ((

 

 2016 /12/4اٌصالشاء  (1962

 حضور / كلٌة التمرٌضبغداد 2016 /12/4

ندوة )المعاٌر الدولٌة التفاقٌة   14
 التراث العالمً(

 حضور بغداد/ كلٌة التمرٌض 17/4/2016

 حضور بغداد/ كلٌة التمرٌض 17/4/2016 ندوة )تلوث نهر دجلة فً بغداد(  15

 حضور جامعة بغداد 5/5/2016 احتفالٌة) ٌوم الجامعة(  16

المجالت  ندوة)كٌف تنشر بحثا فً 17
 العالمٌة(

 حضور كلٌة التمرٌض 8/5/2016



 

 

 

 

 

 

 

 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  28/5/2016 ٔضٚج)االٔرذاي ٚاٌظزلح اٌؼ١ٍّح(  18
 الرٌاضة

 حضور

وزارة الصناعة الشركة  5/6/2016 ()االسعافاث االولٍت صٚرج 19
العامة للصناعة 

 البطارٌات

 محاضر

  الباحث محرك حول) دورة 20
google scholar)) 

 حضور تغضاص جاِؼح 8/3/2016

ضبط و  العربية اللغة سالمة) دورة 21
 ( القران علوم

 مشارك جامعة بغداد/ كلٌة االداب 6-11-3-2016

 حضور كلٌة التمرٌض 6/10/2016 االغذية المعدلة وراثيا 22

صٚرج اٌثادس اٌؼٍّٟ ٚتٛاتح اٌثذس  23

 اٌؼٍّٟ

ٌر مركز التدرٌب والتطو 26-10-2016
 جامعة بغداد

 مشارك

-10-27-16 223صٚرج اٌرأ١ً٘ اٌرزتٛٞ 24

2016 
مركز التدرٌب والتطوٌر 

 جامعة بغداد
 مشارك

-10-27-16 091دورة اللغة العربية  25

2016 
مركز التدرٌب والتطوٌر 

 جامعة بغداد
 مشارك

 
 
 

اٌّؤذّز اٌؼٍّٟ إٌّٟٙ االٚي  ٌٕماتح  26

٠ط اٌرّز٠ط اٌؼزال١ح) ذط٠ٛز اٌرّز

ٚاٌمثاٌح اٌزو١شج االطاط١ح الصالح 

 إٌظاَ اٌصذٟ فٟ اٌؼزاق

 وزارة الصحة والبٌئة 30-1-12-2016
قاعة الشهٌد درب مهدي 

 الموسوي 

 حضور 

ادرفا١ٌح)دفً اٌرشزض اٌّزوشٞ ٌٍضٚرج  27

ٌى١ٍاخ جاِؼح تغضاص ٌٍؼاَ اٌضراطٟ  59

2015- 2016) 

 حضور جامعة بغداد 4-12-2016

ذىٛالخ ِشار٠غ تذٛز ِٕالشح تزٚ 28

اٌرشزض ٌٍّزدٍح اٌزاتؼح اٌضراطح 

 اٌصثاد١ح ٚاٌّظائ١ح

 حضور كلٌة التمرٌض 8-12-2016

ِذاظزج دٛي ػٍُ االصذاء ٚو١فح  28

اطرشضاَ اٌث١أاخ االدصائ١ح فٟ اٌثذس 

 اٌؼٍّٟ

 حضور كلٌة التمرٌض 18-12-2016

ِؤذّز ِض٠ٕح اٌطة اٌؼٍّٟ  30

ٔذمك  اٌؼاٌّٟ)تزٚح اٌفز٠ك اٌٛادض

 2016-12-22-21إٌّجشاخ اٌز٠اص٠ح(

21-22-12-

2016 
وزارة الصحة/دائرة مدٌنة 

قاعة الشهٌد درب –الطب 
 الموسوي

 حضور

-1-3ٔضٚج )تؼٕٛاْ اٌر١ّٕح اٌثشز٠ح(  31

2017 

كلٌة التمرٌض/ جامعة  3-1-2017
 بغداد

 حضور

ة كلٌة التمرٌض/ جامع 2017-1-4 2017-1-4ٔضٚج ) اٌضفاع اٌّضٟٔ ( 32
 بغداد

 حضور

كلٌة التمرٌض/ جامعة  2017-1-26 ٔضٚج ٍِرمٝ اٌشز٠ج١ٓ 33
 بغداد

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 

كلٌة التمرٌض/ جامعة  2017-2-28 ٔضٚج اتضاع اٌطٍثح 34
 بغداد

 حضور

ٔضٚج) ّٔػ اٌذ١اج ٚا١ّ٘رٙا فٟ اٌرم١ًٍ  35

 ِٓ االصاتح تاٌظزغاْ

كلٌة التمرٌض/ جامعة  6-3-2017
 بغداد

 حضور

كلٌة التمرٌض/ جامعة  2017-3-15 ٚرشح ػًّ اٌرؼٍُ ٚاٌرؼٍُ اٌّرىاًِ 36
 بغداد

 حضور

وزارة الصناعة  2017-3-27-26 ٚرشح ػًّ االطؼافاخ اال١ٌٚح 37
والمعادن/ الشركة العامة 

 للصناعة البطارٌات

 محاضر

كلٌة التمرٌض/ جامعة  8/4/2017 ادرفا١ٌح ٠َٛ اٌى١ٍح 38
 بغداد

 حضور

غاٌثاخ إػضاص٠ح ذّز٠ط  دفً ذشزض 39

تغضاص ٌٍثٕاخ اٌضٚرج اٌذاص٠ح ٚاٌصالش١ٓ 

 )وٍــٕا اٌؼــزاق (  ٚاٌرٟ دٍّد إطُ

قاعة –دائرة مدٌنة الطب  27/4/2017
 د.درب مهدي الموسوي

 حضور

كلٌة التمرٌض/ جامعة  27/4/2017 ٌٍظّٕح ػٍٝ األغفاي إٌفظ١حا٢شارٔضٚج) 40
 بغداد

 حضور

ؼ١ٍا اٌصأٟ)جٛصج ِؤذّز اٌضراطاخ اٌ 41

اٌثذس اٌؼٍّٟ اطاص إٌٙٛض 

 تاٌشضِاخ اٌصذ١ح فٟ اٌؼزاق

كلٌة التمرٌض/ جامعة  10-11/5/2017
 بغداد

 حضور

كلٌة التمرٌض /جامعة  26/6/2018-27 صٚرج االطؼافاخ اال١ٌٚح 42
 بخداد

 محاضر
 
 
مؤسٌسٌة العٌن  2018 ٔضٚج االٌرٙاب اٌىثض اٌفا٠زٚطٟ 43 

 للرعاٌة االٌتام

 محاضر

جامعة بغداد/كلٌة  2019/2 ِٛذّز و١ٍح اٌرّز٠ط 44
 التمرٌض

 حضور

جامعة بغداد كلٌة  7/2019-7-11 صٚرج اطؼافاخ اال١ٌٚٗ 45
 التمرٌض

 محاضر
 

جامعة بغداد كلٌة  9/2019-15 ٚرشح ٔظاَ اٌّمزارخ 46
 التمرٌض

 مشارك

 حضور جامعة بغداد/كلٌة الطب 12/2019-28 ِؤذّز و١ٍح اٌطة 47



 

 

 

 

 

 

 

 

ِؤذّزاٌؼٍّٟ اٌظٕٛٞ اٌؼشزْٚ)صٚر  48

اٌرّز٠ط فٟ اٌظٍٛو١اخ اٌصذ١ح فٟ 

 اٌّجرّغ(

2019  /2  /20-

 ِىاْ االٔؼماص 21
 حضور

ِؤذّزاٌؼٍّٟ اٌصآِ ػشز)جٛصج ػطاء  

 ر٠اصج(

 

28-

27/11/2019 

 حضور و١ٍح اٌرّز٠ط/ جاِؼح تغضاص

ِؤذّز ِض٠ٕح اٌطة اٌضٌٟٚ )ذ١ّش صائُ  

 ..غّٛح ِظرّز(

12-

11/12/2019 

 حضور و١ٍح اٌطة/ جاِؼح تغضاص

ِٙزجاْ االشماء اٌظاصص ػشز  

 )ٌٕصضع ػا١ٌا ٌثغضاص اٌذعارج ٚاٌظالَ(

29-

ٚسارج اٌصذح/ صائزج ِض٠ٕح  25/12/2019

 اٌطة

 حضور

اٌظٕٛٞ اٌٛادضٚاٌؼشز٠ٓ  ِؤذّزاٌؼٍّٟ 

) صٚر اٌرّز٠ط فٟ اٌذض ِٓ أرشار 

 ظا٘زج ذؼاغٟ اٌّشضراخ فٟ اٌّجرّغ

25-26/2/2020 

ٚسارج اٌصمافح ٚاٌظ١ادح/ 

اٌّذطح اٌؼا١ٌّح ٌظىه دض٠ض 

 اٌؼزاق

 حضور

صٚراخ ذضر٠ث١ح دٛي اٌؼٕا٠ح تاٌجزٚح  

ٚا٠ماف إٌش٠ف,غظً ا١ٌض٠ٓ ٚإٌظافح 

 اٌششص١ح,ِشاغز اٌّشضراخ ٚاشز٘ا

 و١ٍح اٌرّز٠ط/ جاِؼح تغضاص 7-9/1/2020

 محاضر

صٚراخ ذضر٠ث١ح دٛي اٌؼٕا٠ح تاٌجزٚح  

إٌش٠ف,غظً ا١ٌض٠ٓ ٚإٌظافح ٚا٠ماف 

 اٌششص١ح,ِشاغز اٌّشضراخ ٚاشز٘ا

7-9/1/2020 

ِضرطح سرلاء ا١ٌّاِح 

 االترضائ١ح اٌّشرٍطح
 محاضر

صٚراخ ذضر٠ث١ح دٛي اٌؼٕا٠ح تاٌجزٚح  

ٚا٠ماف إٌش٠ف,غظً ا١ٌض٠ٓ ٚإٌظافح 

 اٌششص١ح,ِشاغز اٌّشضراخ ٚاشز٘ا

2-6/3/2020 

ٚسٌٛح تٕد االسٚر االترضائ١ح 

 شرٍطحاٌّ
 محاضر

اٌّؤذّز اٌطالتٟ االفرزاظٟ االٚي  

ٌّٕالشح ِشار٠غ اٌرشزض ٌطٍثح و١ٍح 

 جاِؼح تغضاص -اٌرّز٠ط  

ِض٠ز٠ح اٌرزت١ح اٌىزر  12-22/7/2020

-اٌصا١ٔح/اٌّضارص االترضائ١ح

 اٌّضارص االػضاص٠ح

 حضور

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  2013-2012 لجنة االمتحانٌةعضو فً ال

  2013-2012مشترٌات  عضو لجنة

  2016-2015رئس الجنة المشترٌات

  2016-2015عضو ضمان الجودة 

  2016-2015رئس الجنة تثمٌن االسعار

  2017-2016عضوفً لجنة الزي الموحد 

عضو لجنة امتحان التنافسً للدراسات 

 2017العلٌا

 

 

-2016هنٌة عضوفً لجنة السالمة الم

2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

عضو فً مختبر فرع اساسٌات التمرٌض 
2016-2017  

 

   2017-2015عضو ضمان الجودة 

عضو فً مختبر فرع اساسٌات التمرٌض 

2017-20182017 

 

  2018-2017جنة المشترٌاتلرئٌس ال

  2018-2017عضو فً اللجنة االمتحانٌة 

 

أو تطوير ة البيئة والمجتمع ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدم 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

ذم١١ُ اٌؼٛاًِ اٌّظاّ٘ح االٔشفاض ٚارذفاع افزاساخ اٌغضج  

 اٌضرل١ح ٌٍّزظٝ اٌثاٌغ١ٓ فٟ ِظرشف١اخ تغضاص اٌرؼ١ّ١ٍح

Kufa Journal for 

nursing sciences 

2015 

ز اٌضَ ٌّزظٝ ذم١١ُ ِؼارف اٌّّزظ١ٓ تاذجاٖ اٌؼالض ظض ذشص 1

 اٌزص٘اخ اٌمٍث١ح فٟ ِظرشف١اخ تغضاص اٌرؼ١ّ١ٍح

 
IOSR 

2017 

ف الممرضين حول سالمة المريض بعد القسطرة تقيم معار 2
القلبية للمرضى البالغين في مركز ابن البيطار التخصيصي 

 للجراحة القلب

IJSR 
2017 

اٌؼٕا٠ح اٌرّز٠ع١ح االصاتاخ ذم١١ُ ِؼارف اٌّّزظ١ٓ تاذجاٖ  3

 فٟ ِظرشف١اخ تغضاص اٌرؼ١ّ١ٍح ٌؼ١ٓا

Indian Journal of 

Forensic Medicine & 

Toxicology 

2020 

فٟ  اصارج االٌُاٌّّزظ١ٓ تاذجاٖ  ٚذجا٘اخ ذم١١ُ ِؼارف 4

 ِظرشف١اخ تغضاص اٌرؼ١ّ١ٍح

Indian Journal of 

Forensic Medicine & 

Toxicolog 

2020 

ػٕا٠ح اٌّز٠ط ذم١١ُ ِؼارف ٚاذجا٘اخ اٌطٍثح تاذجاٖ  

 اٌّذرعز فٟ و١ٍح اٌرّز٠ط جاِؼح تغضاص

Indian Journal of 

Forensic Medicine & 

Toxicolog 

2020 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  



 

 

 

 

 

 

 

 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة مانحةالجهة ال

 2013 عمٌد كلٌة التمرٌض/بغداد (2) شكر وتقدٌر عدد 1

 2014 جامعة بغداد شكر وتقدٌر 2

 2016 عمٌد كلٌة التمرٌض/بغداد (2شكر وتقدٌر عدد ) 3

الشركة العامة للصناعة  (1شكر وتقدٌر عدد ) 4
 البطارٌات

2016 

 2017 عمٌد كلٌة التمرٌض/بغداد (1شكر وتقدٌر عدد ) 5

 2018 عمٌد كلٌة التمرٌض/بغداد (1شكر وتقدٌر عدد ) 6

 2018 مؤسٌسٌة العٌن للرعاٌة االٌتام (1شكر وتقدٌر عدد ) 7

المجلس العراقً  (1شكر وتقدٌر عدد ) 8
 الطبٌةلالختصاصات 

2020 

 2020 جامعة بغداد 1شكر وتقدٌر عدد ) 9

 
 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

  ًاللغت االم(  عرب(          

 اًكلٍسي             

  

   CD هلحىظت : ٌخن حسلٍن ًسخت على  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.م .احوذ فلٍح حسي                                                                               

 

 


