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أوالً  :المؤهالت العلمية:
الدرجة العلمية
بكالوريوس
الماجستير

الجامعة
جامعة بغداد
جامعة بغداد

الكليـــة
التمريض
التمريض /اختصاص تمريض البالغين

1

التاريخ
2002
2011

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي:
الوظيفة

ت

الجهة
وزارة الصحة /دائرة صحة كربالء المقدسة/

الفترة من  -الى
2002 -2002

.7

ممرض جامعي سريري

.1

مشرف تمريض لقسم الجراحة

.3

طالب دراسات عليا

.4

الحصووووو علووووى ةووووهادة الماجسووووتير وزارة الصحة /دائرة صحة كربالء المقدسوة16/2/ 2011 /
علوم في التمريض
مدينة اإلمام الحسين(ع) الطبية

.5

2012-2011

مدينة االمام الحسين(ع) الطبية
وزارة الصحة /دائرة صحة كربالء المقدسة/

2002-2002

مدينة االمام الحسين(ع) الطبية

مسؤو وحدة المتابعة

فرع تمريض البالغين  /كلية التمريض/جامعة 2011-2002
بغداد

وزارة الصحة /دائرة صحة كربالء المقدسة/
مدينة اإلمام الحسين(ع) الطبية

.6عضو تدريسي

.1

 رئيس فرع أساسيات التمريض -تدريسي

كلية التمريض /جامعة كربالء

2012

كلية التمريض/جامعة كربالء

2012

2

ثالثا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها:
ت

القســـم

.1

جامعة كربالء  /كلية التمريض  /فرع
أساسيات التمريض

.2

دائرة صحة كربالء /قسم التخطيط والتعليم
الصحي  /الدورة التمريضية الخاصة بخريجي
كليات العلوم والمهن الصحية
دائرة صحة كربالء المقدسة  /قسم التخطيط

السنـــــة

المـــــادة
 -مقدمة في التمريض.

2012-2012

 -أسس ممارسة التمريض

2013-2014

 -أساسيات التمريض

.3

وتنمية الموارد /معهد المهن الصحية لإلناث /
قسم التمريض في كربالء

2

التمريض الباطني الجراحي

2012

التمريض الباطني الجراحي

2012

رابعا :المؤتمرات  ،الدورات والندوات العلمية التي شارك فيها:
ت

العنوان

مكان أنعقادها

السنــة

نوع
المشاركة

7

المشاركة في المؤتمر العالمي للتموريض والقبالوة لو و
الخطة الستراتيجية للتمريض.
المشووواركة فوووي ورةوووة العمووو( تحوووط عنووووا (التخطووويط 2002
والتقويم للتعليم السريري الفعا ) برعاية الصحة الدولية
المشاركة في المؤتمر الوطني االو للتمريض والقبالة 2002

4

المشاركة فوي ورةوة العمو( الخاصوة بتطووير التموريض 2004
والقبالة في العراق التوي اقيموط مون قبو( مناموة الصوحة
الدولية
-2004
عضو لجنة التعليم التمريضي المستمر

1
3

5

2002

2002
6
1

المشووواركة فوووي الموووؤتمر العلموووي االو للتموووريض فوووي 2002
الفرات االوسط
2002
عضو لجنة التعليم الطبي المستمر

 8المشووواركة فوووي الموووؤتمر العلموووي ال ووواني للتموووريض فوووي 2002
الفرات االوسط
2002
 9المشاركة في المؤتمر الوطني ال الث للتمريض في
كربالء.
 77ةووهادة امتحووا للكفوواءة بالحاسووبات موون كليووة اللغووات 2002 /
جامعة بغداد  /بموجب الكتاب ذي العدد  1992في
2002.
 77المشووواركة فوووي دورة القيوووادة واالتصووواالت للفتووورة مووون 2002
2002/4/2-2/20
71
73
74
مجلس
75

عضووو اللجنووة العلميووة الخاصووة بمراجعووة البحوووث فووي 2011
دائرة صحة كربالء المقدسة
المشوواركة فووي الوودورة التدريبيووة حووو الوظيفووة العامووة 2011
والقواعد القانونية
عضو لجنة تطوير ودعم مهنة التمريض بموجوب كتواب 2011
محافاة كربالء  /لجنة الصحة ذي العدد  190في
2011/2/29
2012
المشاركة في المؤتمر الدولي األو للتعليم الطبي

4

بغداد

مشارك

اربي(

مشارك

بغداد

مشارك

عما

مشارك

دائووورة صوووحة كوووربالء عضو لجنة
المقدسوووووووة /مستشوووووووفى
الحسين (ع) التعليمي
دائووورة صوووحة كوووربالء باحث
المقدسة
دائووورة صوووحة كوووربالء عضو لجنة
المقدسوووووووة /مستشوووووووفى
الحسين (ع) التعليمي
دائووورة صوووحة كوووربالء مشارك
المقدسة
مشارك
كربالء
جامعوووووة بغوووووداد /كليوووووة مشارك
اللغات
دائووورة صوووحة كوووربالء مشارك
المقدسوووووووووة /المركووووووووو
التدريبي للتموريض فوي
الفرات االوسط
دائووورة صوووحة كوووربالء عضو لجنة
المقدسة
دائووورة صوووحة كوووربالء مشارك
المقدسة
مجلس محافاة كربالء عضو لجنة
المقدسة
جامعووة كووربالء  /كليووة مشارك
الطب

76
71
78
79

المشاركة في المؤتمر الوطني ال الوث لجمعيوة التموريض 2012
والقبالة في باب(
المشوووواركة فووووي الوووودورة التدريبيووووة حووووو ادارة مراكوووو 2012
المحاكاة
المشاركة في الدورة التدريبية الخاصة باجراءات العناية 2012
بالمريض في حاالت الصدمة
المشاركة فوي ورةوة العمو( تحوط عنووا سوب( االرتقواء 2012
بمهنة التمريض

كليووووووووة التمووووووووريض – مشارك
جامعة باب(
دبوووووووووي – االموووووووووارات مشارك
العربية المتحدة
دبوووووووووي – االموووووووووارات مشارك
العربية المتحدة
دائووورة صوووحة كوووربالء مشارك
المقدسة

خامسا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم:
ت

السنة

أسم البحث

7

تقييم االحتياطات العامة المتخذة للسيطرة على التلوث في المستشفيات

2002

1

اثر البرنامج التقيفي للسيطرة على العدوى على معارف المالك التمريضي في مستشفيات

2011

بغداد التعليمية

سادسا :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير:
ت

الجهة المانحة

كتاب الشكر أو شهادة التقدير

السنة

1

ةكر وتقدير

مدير مستشفى الحسين (ع) التعليمي

2004

2

ةكر وتقدير

مدير مستشفى الحسين (ع) التعليمي

2002

2

ةكر وتقدير

مدير عام دائرة صحة كربالء المقدسة

2002

4

ةكر وتقدير

مدير عام دائرة صحة كربالء المقدسة

2002

2

ةهادة تقديرية

مدير عام دائرة صحة كربالء المقدسة

2002

2

ةكر وتقدير

مدير عام دائرة صحة كربالء المقدسة

2002

7

ةكر وتقدير

مدير مستشفى الحسين (ع) التعليمي

2002

2

ةكر وتقدير

مدير مستشفى الحسين (ع) التعليمي

2002

2

9

ةكر وتقدير

مدير مستشفى الحسين (ع) التعليمي

2002

10

ةكر وتقدير

مدير عام دائرة صحة كربالء المقدسة

2002

11

ةكر وتقدير

وزير الصحة

2007

12

ةكر وتقدير

مدير عام دائرة صحة كربالء المقدسة

2007

12

ةكر وتقدير

مدير مستشفى الحسين (ع) التعليمي

2011

14

ةكر وتقدير

مجلس محافاة كربالء المقدسة /لجنة

2012

12

ةكر وتقدير

الصحة والبيئة
مجلس محافاة كربالء المقدسة /لجنة

2012

الصحة والبيئة
12

ةكر وتقدير

عميد كلية التمريض

2012

17

ةكر وتقدير

عميد كلية التمريض

2012

12

ةكر وتقدير

عميد كلية التمريض

2012

19

ةكر وتقدير

دائرة صحة كربالء المقدسة

2012

سابعا :اللغــات:


العربية

 االنكليزية

2

