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 تانسيزي انذاحي
 

 

 

 

 

 

 اعبذ أنزضجمعت جبز ـم ـــــــــاالســ

  1/7/1956حاريخ انميـالد :

 مخزَسانحانت انزَجيت :

 مســــهمانذيـــــــــــاوت:

 حمزيض : صــانخـخـص

 :دكخُراي فهسفً حمزيضانذرجت انعهميت

 كهـــيت انخــمزيضعىُان انعمم : 

    :     07702882759انٍاحف انىقال

 jum_kb@yahoo.com: كخزَوياالنانبزيذ 

 

 

 أَالً : انمؤٌالث انعهميت  

 

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 1985-1984 كميــــة التطريض بغداد

 2009 كميــــة التطريض بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 2014-12-28 كمية التطريض بغداد

    أخرى
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 راوياً : انخذرس انُظيفي . 

 

 : انمقزراث انذراسيت انخى قمج بخذريسٍا. رانزا 

 ةـالسن المـــــادة القســـم ت

 2003-2013 -اساسيات التمريض التمريضفرع اساسيات   .1

 فرع تمريض البالغين  .2
 التمريض مدخل الى

 اساسيات التمريض

 

 

2013-2012 

فرع تمريض الصحة النفسية/   .3
 تمريض صحة المجتمعفرع 

العناية –الحاالت ألحرجه المادة االختيارية/ تمريض 

 التنفسية

2013-2014 

 2014-2013 -اساسيات التمريض فرع اساسيات التمريض  .4

 اساسٍاث ياسست يهُت انتًشٌض اساسٍاث انتًشٌض  .5

 انًادِ االختٍاسٌّ
2016-2015 

6.  
 يادة اساسٍاث انتًشٌض اساسٍاث انتًشٌض

 انًادِ االختٍاسٌّ

 

 

2016-2017 

7.  
 يادة اساسٍاث انتًشٌض اساسٍاث انتًشٌض

 انًادِ االختٍاسٌّ

2017-2018 

 انى –انفخزة مه  انجٍت انُظيفت ث

1 
 1993 / وزارة الصحةمستشفى الظعطان  الدورية /اإلقامةمطرض جامعي

             3002       جامعة بغدادكمية التطريض/  معيد 2
3 

 2009 كمية التطريض / جامعة بغداد ماجستير

4 
 2014 كمية التطريض / جامعة بغداد دكتوراه              



 

 

 

 

 

 

 

3 

 

8.  

 اساسٍاث انتًشٌض

 

 

 انتًشٌضيادة اساسٍاث 

 انًادِ االختٍاسٌّ

 

2017-2018 

9.  

 اساسٍاث انتًشٌض

 ساساث عهٍاد

 

 انًادِ االختٍاسٌّ -يادة اساسٍاث انتًشٌض

 حاالث حشجّ

 

2019-2018 

 خايساً: ) االطاسٌح ، انشسائم ( انتً أششف عهٍها: ●

 انسُــت انقســـى اسى األطشوحت  أو  انشسانت ث

اتّ فغش انًثسف انًشضى حىل انعُاٌّ ناهتثقٍفً نًعفاعهٍت انبشَايج ان 1

 فً يستشفٍاث بغذاد انتعهًٍٍّ

 2018 ٍٍانبانغ

2 

 

فاعهٍت انبشَايج انتعهًًٍ  نًعاسف ويًاسساث انًًشضٍٍ حىل 

 االَفار انكهىي انكفىء فً يستشفٍاث بغذاد انتعهًٍٍّ

 2019 انبانغٍٍ

يىضع ويًاسساث انًًشضٍٍ حىل خًج فاعهٍت انبشَايج انتعهًًٍ  3

 انعًهٍّ فً يستشفٍاث بغذاد انتعهًٍٍّ

 2019 انبانغٍٍ

نًطاوعّ انغزاء وانسىائم بٍٍ يشضى  االسشاديفاعهٍت انبشَايج  5

 االَفار انكهىي

  

فاعهٍت انبشَايج انتعهًًٍ عهى يعاسف انًشضى باتجاِ عذو تىاصٌ  6

 انسىائم وانشىاسد انكهشبائٍّ نهًشضى انخاضعٍٍ نالَفار انكهىي

  

7    
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 انبحُد انمىشُري 

 seventh: Research Publication 

No. انسىً مكان انىشز اسم انبحذ انمىشُر 

1.  Determination of risk factors that contributed to 

Nephrolithiasis  

 

 2009 العراق

2.  
Assessment of nurses knowledge toward recurrent 

 urolithiasis 

 2014 العراق

3.  
Home First Aid Applied by Family Member for 

the Treatment Thermal Burns for Adults 

 2015 الهند

4.  Risk Factors of Patients with Cholelithiasis in a 

Sample of 

Baghdad Teaching Hospitals 

 

 

 2016 الهند

5 

 

6 

 

Self management for patient with percutaneous 

nephrostomy tube 

 

Assessment of Nursing Students Knowledge 

Regarding Hepatitis B Virus at Iraqi Nursing 

colleges 

 2017 الهند

7 
Effectivness of instructional program for patient’s 

knowledge concerning management of 

percutaneous nephrostomy 

 2018 الهند

 

  

  

 : انخذريس انجامعي . رابعا 

 انى -مه انفخزة   انجامعت انجٍت )انمعٍذ / انكهيت( ث
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لحد االن 2003 جامعة بغداد كمية التطريض  .1  

 انخي شارك فيٍا.انعهميت َانىذَاث انمؤحمزاث : خامسا 

نوع  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 حضور كمية التطريض 2009 (15لمتطريض )الطؤتطر العمطي   .1

 تدريب قاعة درب الطوسوي  2010 الطؤتطر العمطي لمتطريض  .2

قاعة درب  –كمية التطريض  2013 الطؤتطر العمطي لمتطريض السابع عشر  .3
 باحث الطوسوي 

 مشاركة كمية التطرض -جامعة بابل 2010 الطؤتطر العمطي لجامعة بابل  .4
 CPRالرئوي القمبي اقامة دورة حول االنعاش  .5

 مدرب كمية التطريض /جامعة بغداد 2014

 محاضر+مدرب كمية التطريض /جامعة بغداد 2014 اعطاء دورة لططرضيي وزارة الصحة  .6

 بظات حول التربيةكمية  لطظتسبيإعطاء دوره   .7
 االسعافات االوليو

 محاضر+مدرب كمية التربيو بظات 2014

الشركو العامو لمبطاريات حول إعطاء دوره لطظتسبي   .8
 االسعافات االوليو 

 محاضر+مدرب الشركو العامو لمبطاريات 2016

9.  
 محاضر+مدرب يضكميية التطر  2018 دورة اسعافات اوليو لطظتسبي الحشد الشعبي[

الشركو العامو لمبطاريات حول إعطاء دوره لطظتسبي   .10
 االسعافات االوليو 

 محاضر+مدرب الشركو العامو لمبطاريات 2019

 

 سادسا: كتب الشكر والتقدير 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

 2010 كلية التمريض/ جامعة بغداد عميد كلية التمريض–كتاب شكر   .1

2.  
حصول كلية التمريض على المرتبة الثانية بين 

 كليات التمريض في العراق
 2013 جامعة بغداد

 2013 كلية التمريض/ جامعة بغداد الجهود المبذولة في يوم كلية التمريض بمناسبة  .3
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 2015 رئيس جامعة بغداد  نشر بحث في مجله عالميه  .4

 2011 كلية التمريض/ جامعة بغداد بعد انتهاء الفصل الدراسي  .5

  جامعة بغداد -المعاون العلمي  نشر بحث في مجله عالميه  .6

 2011 كلية التمريض/ جامعة بغداد بعد انتهاء الفصل الدراسي  .7

 2014 كلية التمريض/ جامعة بغداد انتهاء العام الدراسي  .8

 2016 كلية التمريض/ جامعة بغداد انتهاء القصل الدراسي  .9

 2016 كلية التمريض/ جامعة بغداد انتهاء القصل الدراسي  .10

 

 

 ات .ــ:اللغ سادسا 

  انهغت انعشبٍت 

  االَكهٍضٌتانهغت 


