
 

 

 

 

 

 

 

 

 انضٍشه انزاحٍو
 

 

 

 

 انخهٍفاًي   عالء محٍبش طعمو:    ـم ـــــــــاالصــ

 3/1891/ 3: حاسٌخ انمٍـالد 

 مخزًج انزًجٍت :انحانت 

 4   ذد األًالد  :ــعـــ

  مضهم :   انذٌـــــــــــانت

  مجخمع ان االصشة ً صحت:      صــانخـخـص

 اصخار جامعً:       و ــــــانٌظٍف

 دكخٌس مذسس   انذسجت انعهمٍت :

 قضم صحت انمجخمع  سئٍش :     عنٌان انعمم

 / كهٍت انخمشٌض ري قاسجامعت :     مكان انعمم  

 انعمم   :         ىاحف

 03903039400:         انياحف اننقال

 S.alaa25@ yahoo.comكخشًنً :انبشٌذ إالن

 .أًالً : انمؤىالث انعهمٍت  

 

ذالتاروخذةذـــالؽؾقذاجلامعةذالدرجةذالعؾؿقة

ذبكالورووس

ذ

ذذ0202-0223ذالتؿروضذبغداد

ذذذ0202ذ-0202ذالتؿروضذبغدادذاملاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

ذذ0202-0202ذالتؿروضذبابل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانٍاً : انخذسج انٌظٍفً . 

 

 ثانثاً : انخذسٌش انجامعً . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

ذحلدذاالن–ذ0222ذذيذقارذذكؾقةذالتؿروضذ1

ذذ0208ذ–ذ0223ذاجلامعةذالتؼـقةذاجلـوبقةذذاملعفدذالتؼينذ/ذريبذالـاصروةذ2

ذذذذ3

ذذذذ4

ذذذذ5

ذذذذ6

ذذذذ7

ذذذ 8

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

ذ0200-0222ذجامعةذذيذقار/كؾقةذالتؿروضذمعقدذ 0

ذذ0202-0202ذجامعةذذيذقار/كؾقةذالتؿروضذمدرسذمداعد 0

ذ0202-0202ذجامعةذذيذقار/كؾقةذالتؿروضذمؼررذقدمذصحةذاجملتؿع 3

ذ0202ذ-0202ذجامعةذذيذقار/كؾقةذالتؿروضذرئقسذقدمذصحةذاجملتؿعذ 2

ذ0202ذ-0205ذجامعةذذيذقار/كؾقةذالتؿروضذمدؤولذالتعؾقمذاملدتؿرذ 5

 0202 جامعةذذيذقار/كؾقةذالتؿروض مدؤولذالتعؾقمذااللؽرتونيذ 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 سابعاً : انمقشساث انذساصٍت انخى قمج بخذسٌضيا.

ذةـــــالدنذادةـــــاملذمـــالقدذت

ذ0200-0202 عؿؾياجلراحيذذذ–البارينذذذاجلراحيذ–البارينذذ .0

ذ0202ذ-ذ0202 ادادقاتذالتؿروضذذاجلراحيذ–البارينذذ .0

ذحلدذاالنذ–ذ0202 صحةذاجملتؿعذنظريذ+ذعؿؾيذذصحةذاجملتؿعذذ .3

ذ0202-ذ0202 التؿروضوذالؼقادةذذاإلدارةذصحةذاجملتؿعذ .2

ذذ0202-0202ذاملادةذاالختقاروةذذصحةذاجملتؿعذ .5

ذ0202-0203 الرعاوةذالصحقةذاالولقةذعؿؾيذذقدمذالتؿروضذ/ذاملعفدذذ .2

ذ0202-0200 الـدائقةذذقدمذالتؿروضذ/ذاملعفدذ .2

ذ0228ذ-0222 تشروحذذقدمذالتؿروضذ/ذاملعفدذ .8

ذ0222ذ-0223 قاتذالتؿروضذداداذقدمذالتؿروضذ/ذاملعفدذ .2

 البارينذجراحيذقدمذالتؿروضذ/ذاملعفدذ .02

ذ

ذ0222ذ-0223

 انخً شاسك فٍيا.انعهمٍت ًاننذًاث ًانذًساث انمؤحمشاث : خامضا  

ذنوعذاملشاركةذذهامكانذأنعقادذةذــالدنذعنوانذالذت

)ذحبثذ/ذ

بوسرتذ

ذحضور(

ذمشاركذاجلامعةذالتؼـقةذالودطىذ0202ذاملؤمترذالعؾؿيذالدوليذالثالثذلؾتخصصاتذالصحقةذوالطبقةذ .0

ذحضورذاملعؾؿنينؼابةذذ0202ذاملؤمترذالدـويذلـؼابةذاملعؾؿنيذذ .0

ذمشاركذذجامعةذبغدادذ/ذكؾقةذالتؿروضذ0202ذاملؤمترذالعؾؿيذاالولذلؾدراداتذالعؾقاذذ .3

ذحضورذاملعفدذالتؼينذيفذالـاصروةذ0202ذاملؤمترذالعؾؿيذلؾبحوثذالطالبقةذذ .2

الدورةذالتدروبقةذالتؿفقدوةذيفذنظامذادارةذوجودةذاملخترباتذذ .5

ذادارةذاجلود

ذحضورذجامعةذذيذقار/كؾقةذالعؾومذذ0202

ذحضورذجامعةذذيذقار/كؾقةذالرتبقةذ0205ذكقػقةذعؿلذالؾجـةذاالمتحانقةذوقوانقـفاذذ .2

ذمشاركذجامعةذذيذقار/كؾقةذالتؿروضذ0205ذالصحةذاملدردقةذواهؿقتفاذلؾؿجتؿعذذ .2

ذمشاركذجامعةذذيذقار/كؾقةذالتؿروضذ0205ذقواننيذانضباطذالطؾبةذ  .8

ذحضورذذجامعةذذيذقارذذ0205ذمؤمترذتـؿقةذحمافظةذذيذقارذ  .2

ذمشاركذجامعةذذيذقار/كؾقةذالتؿروضذ0205ذالتؿروضقةذذةذاإلداروةالؼقاد  .02



 

 

 

 

 

 

 

 

ذذمشاركذقاعةذالشفقدذدربذاملودويذذ0205ذلؽؾقةذالتؿروضذجامعةذبغداداملؤمترذالدـويذالثامنذعشرذ  .00

ذحضورذذدائرةذصحةذبابلذذ0202ذاملؤمترذالبحثذالعؾؿيذيفذالتؿروض  .00

ذمشاركذجامعةذبابلذ0202ذاملؤمترذالعؾؿيذالدوليذالثانيذلؽؾقاتذاجملؿوعةذالطبقةذيفذبابلذ  .03

ذذذذ  .02

 

 .ذأوذتطوورذالًعلوم:ذاملشروعاتذاليحٌوةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليوىةذواجملًمعذسادسا 

 الدنة النشرذحمل أسمذاليحث ت

1 Investigating of Geriatric Depression 

among Elderly in Nasiriyah City 

Indian Journal of Public 

Health Research & 

Development 

0202 

2 Nutritional Status of Older Adults in 

Al-Nasiriyah City 

Indian Journal of Public 

Health Research & 

Development 

0202 

3 
Evaluation of Nurses’ Knowledge 

toward Abortion in Bint Al-Huda 

Teaching Hospital 

Indian Journal of Public 

Health Research & 

Development 

0202 

4 
Evaluation of Nurses’ Knowledge 

toward Breast Self-Examination at 

Al-Hussien Teaching Hospital in Thi-

Qar Governorate 

Indian Journal of Public 

Health Research & 

Development 

0202 

 Assessment of Nurses' Exposure toذ

Chronic Diseases in Thi-Qar 

Governorate Hospitals 

Nursing national Iraqi 

specialty 

0208 

 Assessment of Quality of Life forذ

Patient with Thalassemia at 

Thalassemia Center in Thi-Qar 

Pronince 

Thi-Qar Medical Journal  
0205 

 

 وذشهاداتذالًقدور.ذاجلوائزذكًبذالشكرذ،ذًا:ذسابع 

https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=185&uiLanguage=en


 

 

 

 

 

 

 

 

ذالدنةذاجلهةذاملاحنةذاجلائزةذأوذشهادةذالًقدورذكًابذالشكرذأوذت

ذ0202ذجامعةذذيذقارذذكتابذذؽرذذ .0

ذ0202ذجامعةذذيذقارذذكتابذذؽرذذ .0

ذ0200ذجامعةذذيذقارذذكتابذذؽرذذ .3

ذ0200ذجامعةذذيذقارذذكتابذذؽرذذ .2

ذ0200ذجامعةذذيذقارذذكتابذذؽرذذ .5

ذ0202ذوزورذالتعؾقمذالعاليذوالبحثذالعؾؿيذذكتابذذؽرذذ .2

ذ0202ذجامعةذذيذقارذذكتابذذؽرذذ .2

ذ0202ذجامعةذذيذقارذذكتابذذؽرذذ .8

ذ0202ذجامعةذذيذقارذذكتابذذؽرذذ .2

ذ0205ذجامعةذذيذقارذذكتابذذؽرذذ .02

ذ0200ذاملعفدذالتؼينذذكتابذذؽرذذ .00

ذ0200ذدائرةذصحةذذيذقارذذذكتابذذؽرذذ .00

ذ0200ذمدتشػىذاالمامذاحلدنيذالتعؾقؿيذذكتابذذؽرذذ .03

ذ0202ذاجلامعةذالورـقةذالودطىذذفادةذتؼدورذذ .02

ذ0202ذجامعةذذيذقارذ/ذكؾقةذالعؾومذذفادةذتؼدورذ .05

ذ0202ذجامعةذبغدادذ/ذكؾقةذالتؿروضذذفادةذتؼدورذ .02

ذ0205ذجامعةذبغدادذ/ذكؾقةذالتؿروضذذفادةذتؼدورذ .02

ذ

 

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:اللغ 

  اللغة العربيه 

  اللغه االنكليزيه 

  

 

 


