
 

 السٌرة الذاتٌة
 

    هاجرسالم عٌسىاالسم :

 6967محل وتارٌخ الوالدة :البصرة 
 / كلٌة التمرٌض البصرة/البصرة /العراقاساسٌات التمرٌضالعنوان البرٌدي :قسم 

 hajer.essa@yahoo.com البرٌد االلكترونً :
 الشهادات الحاصلة علٌها:

 6991جامعة بغداد عام \كلٌة التمرٌض \التمرٌض العام  فًبكلورٌوس 
 1116جامعة بغداد عام\كلٌة التمرٌض\تمرٌض األطفال ماجستٌر فً 

   تمرٌض اطفالالتخصص العام / 

 
 المناصب التً شغلتها منذ التخرج :

 
البصرة العام)اقامة دورٌة لمدة سنة فً األماكن التالٌة  فً مستشفى م.جامعٌة -6

وخألل األقامة عملت كمحاضرة فً  صطناعٌة ,العملٌات(, الكلٌة االانعاش القلب 
 دادٌة تمرٌض البنٌن .اع

  دورة لمدة ثألثة اشهر فً مستشفى العلوٌة للوألدة والنسائٌة فً بغداد . -1
ومن ثم شغلت منصب  تم نقلً الى اعدادٌة التمرٌض البنات للعمل كتدرٌسٌة فٌها . -3

 معاونة .
  فً دراسة الماجستٌر ضمن المتمٌزٌن . تم قبولً 6991فً عام  -4

البحث الموسوم )اثر البرنامج التثقٌفً على معارف وممارسات امهات  -5
األطفال المصابٌن بفقر الدم البحر األبٌض المتوسط فً مستشفى ابن البلدي فً 

 بغداد(
التدرٌب والتطوٌر للكوادر التمرٌضٌة فً دائرة صحة البصره  عملت  مسوؤلة -6

ت على عمل مركز تدٌرٌبً للتمرٌض بلتعاون مع منظمة الصحة العالمٌة ) وعمل
WHO 1111( فً عام. 

ومدٌرة المركز التدرٌبً 1113عملت مدٌرة شوؤن التمرٌض فً البصرة عام  -7
 للتمرٌض .

دائرة صحة البصرة  الى وزارة التعلٌم العالً والبحث -انتقلت من وزارة الصحة  -1
 وتم حصولً على لقب مدرس مساعد .1119 \66\61العلمً بتارٌخ 

 65 ولغاٌة 1161\1\61عملت بمنصب معاون العمٌد للشوؤن األدارٌة بتارٌخ -9
\6\1161 

 
 1164\66\61وتم حصولً على لقب مدرس -61

 
 



  :البحوث المنشورة 
1- Assessment knowledge of parents 
about sickle cell anemia in basrah city. 
2-Knowledge evaluation theoretical and 
practical nurses in the electrocardiogram. 
3-Evaluate of effectiveness  of teaching  
programmer  regarding  basic life  
support(BLS) among nursing staff  in 
basrah general  hospital. 
4-Overview of the needs of families with 
disabled children in basrah city .   

 
 

: والندوات الدورات -  
فً األردن    1113- 4-1األشتراك بورشة عمل حول السٌطرة على التلوث للفترة من -6
  

1114 عام فً لندن فً ٌوم 16 لمدة واألدارة القٌادة بدورة األشتراك -1  
  1115 عام فً اسبوع لمدة ٌنالبحر دولة فً تدرٌبٌة مراكز مدراء دورة فً األشتراك-3 

اب فً  16  -16ورشة عمل لوضع الصٌغة النهائٌة لمناهج كلٌات التمرٌض من --4
األردن   -عمان   

   
-المرحلة الرابعة . مادة  األطفال -ألزلت ادرس المواد )القٌادة واألدارة فً التمرٌض 

مادة النمو والتطور المرحلة المرحلة األولى .  -المرحلة الثالثة .مادة المصطلحات الطبٌة 
                                        الثالثة. واألشراف على بحوث التخرج المرحلة الراٌعة .

     
 

                                                                                      
                                                   

      
 

 
 
 
 


