السيرة الذاتية

cv

االسم :كاظم جواد عواد المدوّ ح
الجنسٌة :عراقٌة
التولد :البصرة1691-3-1 -
العنوان :البصرة /البصرة القدٌمة  /نظران
رقم الهاتف13511910830 :
البرٌد االلكترونًKadhimawad60@yahoo.com :
الحالة الزوجٌة :متزوج
اللغات :عربً  ،انكلٌزي  ،فارسً
تارٌخ التعٌن فً دائرة الصحة1653 -10-10 :
تأرٌخ نقل الخدمات الى الجامعة0111- 5 -31 :
اللقب العلمً :مدرس مساعد
تارٌخ الحصول على اللقب :

 0118/ 6 / 13حسب االمر الجامعً  01810/11/3جامعة البصرة

االختصاص :تمرٌض أطفال
المهنة :تدرٌسً  /فً جامعة البصرة  /كلٌة التمرٌض  /فرع اساسٌات التمرٌض
مدرس مادة أساسٌات التمرٌض /أخالقٌات التمرٌض /النمو والتطور االنسانً  /تمرٌض االطفال .
العمل مع منظمة عمار العالمٌة االنسانٌة.
الشهادات الدراسٌة:
االعدادٌة

 1636- 1653اعدادٌة الكفاح للبنٌن فً البصرة

البكالورٌوس

 1653 -1650كلٌة التمرٌض  /جامعة بغداد

الماجستٌر

حسب االمر الجامعً د.ع  0113 /فً  0118 / 3 / 16جامعة بغداد

الوظائف التً شغلها:
 0111-1653مدرس فً اعدادٌة التمرٌض للبنٌن فً البصرة
 0116-0118مدٌر المركز التدرٌبً للتمرٌض للمنطقة الجنوبٌة
 0111-0116مدٌر شعبة شؤون التمرٌض فً دائرة صحة البصرة
 0113-0118مقرر فرع اساسٌات التمرٌض للدراسات الصباحٌة والى االن
 0118/10/1رئٌس فرع أساسٌات التمرٌض للدراسة المسائٌة والى االن
البحوث:
")1أثر أطفال فقر دم البحر البٌض المتوسط على جودة حٌاة العائلة فً مركز البصرة ألمراض الدم الوراثٌة"
1) Impact of Thalassemic Children upon Family Quality of Life in Basrah Centre for Hereditary
Blood Diseases
1) Assess knowledge of Nurses who Provide Prenatal Care Concerning Toxoplasmosis in Basra
City
3)Impact of Educational Program on Knowledge among Nurses Regarding Nosocomial Infection

الدورات وورش العمل داخل القطر:
 )1ورشة عمل عن حقوق المراة والمساواة بٌن الجنسٌن .المقامة فً المعهد الطبً التقنً  /المنصور/هٌئة التعلٌم
التقنً/وزارة التعلٌم لعالً والبحث العلمً للفترة من ( 0111/1/8ولغاٌة )0111/1/3
 )0المشاركة فً دورة اعداد مرشدي التمرٌض السرٌري والتً اقٌمت من قبل قسم التمرٌض فً وزارة الصحة وبالتعاون
مع كلٌة التمرٌض /جامعة بغداد وبالتنسٌق مع مركز التدرٌب وتطوٌر المالكات للفترة ( )0111/9/6-3لمدربً
التدرٌب العملً فً المؤسسات الصحٌة.
 )3المشاركة فً الدورة ( )116للترقٌات العلمٌة التً نظمها مركز تطوٌر طرائق التدرٌس والتدرٌب الجامعٌفً جامعة
البصرة للفترة من  0119/3/13ولغاٌة . 0119/3/01
الدورات خارج القطر:
)1دورة  Heniriالتً اقٌمت من قبل منظمة الصحة العالمٌة فً المملكة الهاشمٌة االردنٌة 0118
 )0دورة حول الدمى المحاكٌة فً دولة االمارات المتحدة /دبً  05-01اب0111 /

المؤتمرات:
)1المشاركة فً المؤتمر العلمً الثامن عشر لكلٌة التمرٌض/جامعة بغداد بالتعاون مع وزارة الصحة/دائرة مدٌنة الطب للفترة (
) 0118/ 6/ 16—15
)0المشاركة فً المؤتمر الدولً أألول لكلٌة التمرٌض /جامعة الكوفة (النزوح والهجرة ...أزمات انسانٌة وصحٌة) للفترة من
/ 3-0اذار. 0119 /

