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 انًعهىياث انشخصُت: .1

 االصى : سايٍ سيضاٌ عهى دمحم 

  : 22/11/1893تاسَخ انىالدة 
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  : 12213592245سلى انًىباَم 

 

 االكادًَُت:انًؤهالث  .2

  28/6/2115بكانىسَىس عهىو بانتًشَض 

  13/1/2111ياجضتُش فٍ اصاصُاث انتًشَض 

 (اصتار يضاعذ)انذسجت انعًُت:  .3

 ٍف ٍَانشالذ ًانًشض ٍُانًكتضبت ب ىنُتانب ٌاس عذوٌ انتهاباث انًجاساَتشسصانت انًاجضتُش : ) .4

 ً(انًضتشف

 ويختبشَا وعًهُا انخبشاث انتخصصُت: تذسَش يادة اصش انتًشَض َظشَا .5

 انًُشىساث: .6

 )ٍ2114يُشىس فٍ يجهت تًشَض انكىفت  )تمُُى يعاسف انًًشضٍُ حىل انتىثُك انتًشَض 

  تمُُى تاثُش انخفاساث انهُهُت عهً صحت انًًشضٍُ انعايهٍُ فٍ سدهاث انعُاَت انًشكزة فٍ بعض(

 2114يُشىس فٍ يجهت تًشَض انًىصم عاو  يضتشفُاث يحافظت َُُىي(

  2119)اخطاء انًًشضٍُ اثُاء انعًم انتًشَضٍ( يُشىس فٍ يجهت انبحشٍَ انطبُت عاو 

  2119)تمُُى يًاسصاث انًًشضٍُ فٍ يا َتعهك بمُاس ضغط انذو( يُشىس فٍ يجهت تًشَض انًىصم عاو 

 ث )يعذل اَتشاس أنالو اصفم انظهش بٍُ يمذيٍ انشعاَت انصحُت انعايهٍُ فٍ صاالث انعًهُاث فٍ يضتشفُا

  2118يذَُت انًىصم( يُشىس فٍ انًجهت انهُذَت نهعهىو انصحُت عاو 

 انُظافت انشخصُت وانحًاَت انزاتُت بٍُ انكىادس انتًشَضُت انعايهت فٍ يضتشفُاث يذَُت انًىصم انحكىيُت( )

 2121عاو   medico-legal updateيُشىس فٍ يجهت ال 

 يُشىس فٍ يجهت ال  فُاث يذَُت انًىصم()تمُُى يعاسف انًًشضٍُ حىل يعانجت انحًً فٍ يضتش
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 انًشاسكاث انعهًُت: .2

 التاريخ نوع المشاركة ومحل انعقادها العنوان ت

1 
لمتسريض في دول شرق  الحديثة مؤتسر االتجاهات

 الستهسط برعاية مشظسة الرحة العالسية
/حزهر  اربيل   1111 

1 
/السؤتسر الدوري الثامن لمتسريض  دور السسرض  

 الجامعي في خدمة السجتسع العراقي.

/مذاركة  كمية التسريض   / 

 جامعة السهصل
1111 

3 
ورشة عسل )معهقات التدريب العسمي لظمبة كمية 

.التسريض في السؤسدات الرحية(  

/حزهر  كمية التسريض   / جامعة  

 السهصل
1111 

التهحد. مرض عن مؤتسر 4  
/حزهر  كمية طب السهصل   / 

 جامعة السهصل
1111 

5 
السؤتسر العمسي الهطشي التاسع/عدوى السدتذفيات 

 والراقدين فيها وعالقتها برحة السجتسع

/مذاركة كمية التسريض   / جامعة  

 السهصل
1111 

 1111 حزهر/مدتذفى الخشداء ندوة عن مدتقبل التسريض بالعراق/ في يهم التسريض العالسي 6

7 
/السؤتسر الدوري العاشر لمتسريض  دور البحث العمسي  

 في تظهير الهاقع الرحي لمسجتسع

/مذاركة  كمية التسريض   / 

 جامعة السهصل
1111 

.ورشة عسل حهل السشاهج  8  
/مذاركة  كمية التسريض   / 

 جامعة رابرين/الدميسانية
1111 

 1111 مذاركة / لبشان دورة تدريبية عن انعاش القمب والرئة 9

11 
ورشة عسل حهل ) التدريب والتقييم العسمي ( لتدريدي 

.كمية التسريض  

/حزهر  كمية التسريض   / جامعة  

 السهصل
1111 



11 
.ذات الرئة ومدى انتذارها في محافظة نيشهى  ندوة حزهر / كمية التسريض / جامعة  

 السهصل
1113 

11 
االعتسادية السهشية لمتسريض طريق الى جهدة مؤتسر 

.الرعاية  

مذاركة / كمية التسريض / 

 جامعة السهصل
1113 

13 
مذاركة / كمية التسريض /  مؤتسر تظهير التسريض بالعراق مهسة وطشية

 جامعة السهصل
1113 

14 
 ورشة عسل لسختبر السحاكاة الدريرية

(smart stat manikin) 
 1114 مذاركة / جامعة الدميسانية

15 
الرحية بين التذريعات ندوة عمسية حهل االخظاء 

 القانهنية واالخالقيات السهشية

مذاركة / كمية التسريض / 

 جامعة السهصل
1114 

 1114 مذاركة/ دولة االمارات العربية دورة تدريبية عن كيفية معالجة واسعاف مريض الردمة 16

كمية تسريض السهصل \حزهر ندوة الساء والهاقع الرحي في محافظة نيشهى  17  1118 

كمية التربية \مذاركة  دورة تدريبية حهل كتابة البحهث العمسية 18  1118 

19 
مؤتسر الدمهك الرحي واالجتساعي والشفدي في االعسار 

 السبكرة
 1119 حزهر / كمية التسريض

 1119 حزهر / كمية العمهم ورشة عسل الية نظام السقررات 11

 1119 مذاركة/ جامعة رابرين مؤتسر التسريض العالسي 11

 

 

 

 



 عضىَت انهجاٌ: .9

 العدد والتاريخ عزهية المجان ت

 عزه في المجشة االجتساعية لمسؤتسر التسريزي الثامن  .1
1184 

/ 3في   5 /  1111  

 رئيس لجشة السحروقات  .2
1578 

/ 13في   6 /  1111  

 تكميفي كسقرر لفرع العمهم التسريزية الدريرية  .3
3131 

16/11/1111في   

الدريرية فرع في العسمي التدريب ومتابعة االشراف لجشة في عزه  .4  
3171 

/ 11في   11 /  1111  

 عزه في لجشة االستكبال لمسؤتسر العمسي العاشر  .5
1481 

/ 3في   5 /  1111  

 عزه في لجشة فحص االجهزة العمسية والسختبرية والحاسهب  .6
1319 

/ 15في   7 /  1111  

 عزه في لجشة السذتريات  .7
1341 

/ 31في   7 /  1111  

 عزه في لجشة تظهير االجهزة والسدتمزمات التذغيمية لمسختبرات  .8
1414 

/ 7في  8 /  1113  

 عزه في لجشة اعداد السشاهج الدراسية  .9
1511 

1113/  8/  15في   



 عزه في لجشة متابعة الخريجين  .11
1511 

1113/  8/  15في   

 عزه في لجشة االتالف  .11
1811 

1113/  9/  19في   

االمتحانية الفرعية لمقدم عزه في المجشة  .12  
3953 

1113/  11/  3في   

لمسؤتسر العمسي الدشهي الحادي عذر ةرئيس المجشة االجتساعي  .13  
4159 

1113/  11/  11في   

 عزه في لجشة االشراف عمى التدريب العسمي  .14
143 

17/1/1113في   

 عزه في المجشة التخررية الفشية لألجهزة الحديثة  .15
1144 

31/3/1113في   

 عزه في المجشة االمتحانية لمكمية  .16
4357 

15/11/1113في   

 عزه لجشة تأثيث السختبرات  .17
531 

11/1/1114في   

 عزه في لجشة اعداد السشاهج  .18
1489 

18/5/1114في   

 عزه في لجشة السقاصة  .19
1511 

11/5/1114في   



1117\11\4في  111 عزه لجشة امتحانية  .21  

1117\11\17في  993 مدؤل وحدة الشذاطات الرياضية بالكمية  .21  

1118\3\15في  114 رئيس لجشة السذتريات  .22  

 4/11/1118في  3149 عزه لجشة امتحانية  .23

 7/11/1118في  3176 عزه مجمس فرع العمهم التسريزية الدريرية  .24

 11/3/1119في  475 عزه لجشة اعتساد نظام السقررات بالكمية  .25

 3/6/1119في  1158 عزه لجشة االشراف عمى االمتحانات التقهيسية  .26

 9/6/1119في  1167 عزه لجشة ترميح الدفاتر االمتحانية الهزارية )االمتحان التقهيسي(  .27

 1111 عزه لجشة امتحانية الكترونية  .28

 

 كتب انشكش: .8

 (12) كتب يٍ عًادة انكهُت 

 (5) كتب يٍ سئُش انجايعت 

 (2 )شهاداث تمذَشَت 


