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انثحىز :    

 
1. Nurses and computer-based nursing documentation system at 

hospitals of Basra city center . 

  

2. Hypertension link to diabetes among adults of Basra city center.  

                                                   
3. Evaluation of nurses’ knowledge regarding to essential hypertension 

at Basra General Hospital. 

  
4. Evaluation of nurses’ knowledge regarding to infection control at 

hospitals of Basra city center. 

5. The Impact of Educational Program on Nurses’ Knowledge        

Regarding Nosocomial Infection. 

6. The relationship between tall indicator, age , gender and                                                                                    

cardiac diseases. 

 

  

 الذوراث والىذواث التي شارك بها :
  

  23/9/2009-21.انمشاركح في االجرماع حىل مىاهج كهياخ انرمريض انمىعمد في تغداد نهفررج 1 

ائك انردريس وانردرية انجامعي .انمشاركح في اندورج انرطىيريح انساتعح وانثماوىن انري اليمد في مركس طر2  

2.   25/3/2010-22نهفررج مه  

  24/5/2011-22.انمشاركح في اندورج انردريثيح نحمىق االوسان نهفررج مه 3

  15/3/2012-14.حضىر ورشح عمم نمىالشح مىاهج كهياخ انرمريض في انعراق نهفررج مه 4

  



 

 

 المىاد التي يذرسها في الكليت  :
  

اساسياخ انرمريض  .Fundamentals of Nursing  1 - انمرحهح االونى    

Health promotion - انمرحهح انثاويح    . ذعسيس انصحح 2   

انمرحهح انثاويح  –. ذمريض انثانغيه 3   

انمرحهح انراتعح -  Professional perspectives & issues in nursing لضايا انرمريض  .4    

انمرحهح انراتعح    Family & community health nursing ذمريض صحح االسرج وانمجرمع .  2    

     

:  التشكزاث  
  7صحح انثصرج عدد  .كرة شكر وذمدير مه مدير دائرج 1

.كراب شكر وذمدير مه وزير انصحح     2  

.كراتيه شكر وذمدير مه وزير انداخهيح    3  

  .كراب شكر وذمدير مه عميد انكهيح4

   و 2015-2014معح كافضم ذدريسي نهعاو اندراسي . ذكريمه مه لثم رئيس انجا5

 
 

    


