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السٍسة الراحٍت

االسخاذ المخمسس
أ.د .بخُل امٍه جدَع
كلٍت الخمسٌض  /جامعت بغداد
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السٍسة الراحٍت

االســــــــــــم  :بخُل أمٍه جدَع عبد الغهي العاوً
حازٌخ المٍـالد :بغداد – 1946
الدٌـــــــــــاوت  :مـسـلـم ي
كلٍت الخم زٌض /جامعت بغداد /باب المعظم

عىُان العمل :

ال ٌُجد

ٌاحف العمل :

الٍاحف الىقال 07802152217 :
البسٌد إاللكخسَوً b.ani18@yahoo.com :

أَالً  :المؤٌالث العلمٍت .
الدرجة العلمٌة

الجامعة

الكلًـــة

التارٌخ

بكالورٌوس

بغداد

التمرٌض

1973/6/30

دبلوم عالً

بغداد

التمرٌض

1978

الماجستٌر

بغداد

التمرٌض

1989\1\8

الدكتوراه

بغداد

التمرٌض

2008\3\11

االختصاص العام

فلسفة فً التمرٌض

االختصاص الدقٌق تمرٌض البالغٌن
اللقب العلمً

استاذ (تارٌخ الحصول علٌه )2000/5/22

اللغات التً تجٌدها عربً \انكلٌزي
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ثاوٍا ً  :الحدزج الُظٍفً .

ث

انجٓت

انٕظٍفت

حأرٌخ اشغانٓا

1

رئٌسة ممرضات

وزارة الصحه \مدٌنة الطب

1974

2

ممرضه جامعٌه

وزارة الصحه \مدٌنة الطب

1979

3

ممرضه جامعٌه

معهد الصحه العالً

1980

4

ممرضه جامعٌه

كلٌة التمرٌض \جامعة بغداد

1981

5

مدرس مساعد

كلٌة التمرٌض \جامعة بغداد

1989

6

مدرس

كلٌة التمرٌض \جامعة بغداد

1992

7

استاذ مساعد

كلٌة التمرٌض \جامعة بغداد

1995

8

استاذ

كلٌة التمرٌض \جامعة بغداد

2000

ثالثا ً  :الخدزٌس الجامعً .
ث

انجٓت (انًعٓذ  /انكهٍت)

انجايعت

انفخزة يٍ  -إنى

1

معهد الصحه العالً

وزارة الصحه

1981-1980

2

كلٌة التمرٌض

جامعة بغداد

 -1981إلى اآلن
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زابعا ً  :المقسزاث الدزاسٍت الخً قمج بخدزٌسٍا.
المـــــادة

ت

القســـم

1

تمرٌض البالغٌن

2

تمرٌض البالغٌن

3

تمرٌض البالغٌن

تدرٌس مادة تمرٌض البالغٌن و المادة االختٌارٌة و التقٌٌم الصحً
لطلبة الماجستٌر و الدكتوراه \ نظري و عملً و مادة السم ينارات فً
التمرٌض

4

تمرٌض البالغٌن

اإلشراف على طلبة الماجستٌر و الدكتوراه

تدرٌس مادة الباطنً الجراحً للدراسات األولٌه (نظري -
السنـــــة
عملً)
( المرحلة الثالثة )
تدرٌس المادة االختٌارٌة ( تمرٌض البولٌة ,العناٌة بمرضى
االنفاذ الكلوي ) لطلبة – إلى
اآلناالولٌه صباحً –مسائً
الدراسات
(المرحلة الرابعة)

امسا ً :المسؤَلٍاث االدازًٌ:
 – 1يقزرة انذراساث انعهٍا
 -2يذٌزة حسجٍم ٔكانّ.
 -3كهفج بادارِ انعٍادِ االسخشارٌت انخابعت نكهٍت انخًزٌض.
 -4رئٍست فزع حًزٌض انبانغٍٍ نهفخزة يٍ 2003- 1998
 -5كهفج بًُصب يعأٌ انعًٍذ نهذراساث انعهٍا اصانّ نهفخزة يٍ . 2003-2001
سادسا ً :الدَزاث الخدزٌبٍت السابقت.
طبعة انهغت االَكهٍزٌت.
- 1دٔرِ حعهى ا
- 2دٔرة حطٌٕز انكٕادر .
- 3دٔرة انخأٍْم انخزبٕي.
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- 4دٔرة يسجهً انذراساث األٔنٍت.
- 5دٔرة انذفاع انًذًَ.
- 6دٔرِ يخقذيّ فً طزائق انخذرٌس ٔاسخخذاو انٕسائم انخعهًٍٍت.
- 7دٔرِ فً طزائق انبحث انعهًً .
سابعا  :الثكسٌماث:
 - 1االستاذ األول على الكلٌة للعام 2000
 - 2حائزه على المالكات العلمٌة لمده ثالث سنوات متتالٌة ( )2002 ,2001 ,2000
 - 3االستاذ المتمٌز على الكلٌة لعام 2005

ثامنا :التشكرات و التقدٌرات
- 1شكر وتقدٌر من كلٌة التمرٌض جامعة بغداد عدد 70
 - 2شكر وتقدٌر من وزٌر الصحه عدد .1
- 3شكر وتقدٌر من دائرة مدٌنة الطب عدد .1
- 4شكر وتقدٌر من السٌد وزٌر التعلٌم العالً و البحث العلمً عدد .5
- 5شكر وتقدٌر من دٌوان رئاسة الجمهورٌة عدد .3
- 6شكر وتقدٌر من السٌد رئٌس ألجامعه عدد .11
- 7شكر وتقدٌر من رئٌس فرع بغداد للجامعات و المعاهد عدد.1
- 8شكر وتقدٌر من جامعة الموصل \ كلٌة التمرٌض عدد.1
- 9شكر وتقدٌر من مدٌر عام دائرة التخطٌط و التعلٌم الصحً عدد .1
تاسعا :الندوات و المؤتمرات العلمٌة المشاركة بها.
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- 1ورشة العمل الثالثة الخاصة بتطوٌر المناهج الدراسٌة لمدارس واعدادٌات
التمرٌض و القباله والتولٌد فً وزارة الصحه \ قسم التعلٌم الصحً بالتعاون مع
منظمة الصحه العالمٌه .
- 2الندوات النقاشٌه التً اقامتها كلٌتنا مع وزارة الصحه .
 - 3المؤتمرات العلمٌة و الطالبٌة للتمرٌض التي اقامتها كلٌتنا .

عاشرا :االٌفادات .
- 1اٌفاد الى اٌرلندا لمدة ثالثة أشهر لغرض اإلشراف على طلبة المعاهد الفنٌة فً
العراق .
- 2اٌفاد الى الٌمن \ جامعة حدٌده لمدة فصل دراسً واحد لغرض تدرٌس طلبة كلٌة
التمرٌض .
- 3اٌفاد الى األردن لغرض حضور المؤتمر العالمً األول فً الشرق األوسط لجامعة
والتكنولوجً .
ا
العلوم
- 4اٌفاد الى األردن لغرض حضور المؤتمر العالمً الرابع لجام عة العلوم
والتكنولوجً .
ا
- 5اٌفاد الى األردن لغرض حضور المؤتمر العالمً الخامس لجامعة العلوم و
التكنولوجً .
ا
احد عشر :اللجان
- 1عضو فً لجنه إلعداد مشروع خطه ألقامه دوره اإلسعافات األولٌه.
- 2عضو فً لجنه الدفاع المدنً.
- 3عضو فً لجنه دراسة موضوع المستشفى التعلٌمً لتدرٌب الطلبه.
- 4عضو فً لجنه إصدار استمارات المرضى.
- 5عضو فً لجنه إعداد المناهج.
- 6عضو فً لجنه االرشاد التربوي و االجتماعً .
- 7عضو فً لجنه التحضٌر للمؤتمر العلمً السادس.
- 8عضو فً لجنه السالمه الفكرٌة.
- 9عضو فً لجنه انتقاء وتثمٌن الكتب .
 - 10عضو فً لجنه التدرٌب الصٌفً لطلبه كلٌة التمرٌض.
 - 11عضو فً لجنه اعداد المؤتمر القطري الثامن .
 - 12عضو فً لجنه توزٌع المستلزمات الطبٌة.
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 - 13عضو فً لجنه الممارسة المٌدانٌة لجامعة بغداد.
ؤت ر العلمً الطالبً لكلٌتنا.
 - 14عضو فً لجنه الم م
 - 15عضو فً لجنه الدراسات العلٌا .
 - 16عضو فً اللجنة العلمٌة .
 - 17رئٌسآ فً لجنة التعلٌم المستمر .
 - 18رئٌسآ فً اللجنة أالمتحانٌه .
 - 19عضو فً لجنة االٌفادات.
 - 20رئٌسآ فً لجنه تقٌٌم بحوث ألطلبه.
 - 21رئٌس فً لجنة اعداد المهرجان لٌوم الممرضة .
 - 22رئٌسآ فً لجنه الحلقات النقاشٌه .
 - 23رئٌسآ فً لجنة شطب مخزن الكلٌة .
 - 24رئٌسآ فً لجنة رعاٌة المالكات .
 - 25عضو فً لجنه االستٌراد.
 - 26رئٌسآ فً لجنة االمتحان الشامل .
 - 27عضو فً لجنة اختبار صالحٌة التدرٌسًٌن .
 - 28عضو فً لجنة امتحان منح اللقب العلمً لحملة الماجستٌر .
 - 29عضو فً لجنة نقابة المعلمٌن.
 - 30رئٌسآ فً لجنة المقاصة الخاصة بطلبة المعاهد الفنٌة و ألطلبه المنقولٌن الى
كلٌتنا .
 - 31عضو فً لجنة االمتحانات المركزٌة .
 - 32رئٌسآ فً لجنة المتقدمٌن للدراسات العلٌا.
 - 33عضو فً لجنة مقابلة الخرٌجٌن من العشرة األوائل.
 - 34رئٌسآ فً لجنة صرفٌات مٌزانٌة الدراسات العلٌا .
 - 35رئًسآ فً لجنة الترقٌات العلمٌة.
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اثنا عشر :البحوث ألمنشوره-:
عنوان البحث

ت
1

الضغوط التً ٌعانً منها مرضى
إلصرع

2

المشاكل التً ٌعانون منها مرضى
السرطان و الذٌن ٌعالجون بالمداواة
الكٌم ياوٌة

3

4

5
6

7

سرطان الثدي وعالقته ببعض
المتغٌرات
المشاكل النفسٌة والجسمٌة
واالجتماعٌة التً ٌعانً منها
المصابًن بفرط ضغط الدم األساسً
التدخٌن خالل فترة المراهقة
نمط حاالت المراجعة لمركز التؤهٌل
و العالج الطبٌعً فً مستشفى بغداد
التعلٌمً
العناٌة التمرٌضٌة للمرضى الفاقدٌن
الوعً

8

وجهة نظر خرٌجات التمرٌض حول
أهمٌة التعلٌم المستمر

9

مراجعة مناهج مدارس و اعدادٌات
التمرٌض من وجهة نظر التدرٌسٌٌن

 10اسباب التغٌب لطلبة كلٌة التمرٌض

أسماء المشاركٌن

جهة النشر

سنة
النشر

المجلد و
العدد

م.م.بتول أمٌن
جدوع
م.فخرٌه جبر
م.م.راجحة
عبدالحسٌن
م.بتول امٌن جدوع

المجله
العلمٌه لكلٌة
التمرٌض
المجله
العلمٌه لكلٌة
التمرٌض
المجله
العلمٌه لكلٌة
التمرٌض

1990

مجلد 6عدد1

1994

مجلد 7عدد5

1994

مجلد 7عدد 1

1994

مجلد 7عدد 1

1994

مجلد 7عدد 2

1995

مجلد  8عدد2

1995

مجلد 8عدد1

م.م.بتول امٌن
جدوع
م.فخرٌه جبر
المجله
م.بتول امٌن جدوع
العلمٌه لكلٌة
م.م.وفاءمحمد
التمرٌض
عطوف
المجلة
أ.م.ألهام امٌن جدوع
م.بتول أمٌن جدوع العلمٌة لكلٌة
التمرٌض
المجلة
أ.م.ألهام امٌن جدوع
م.بتول امٌن جدوع العلمٌة لكلٌة
التمرٌض
م.م.بتول امٌن
جدوع
ا.م.فخرٌه جبر

المجلة
العلمٌة لكلٌة
التمرٌض

المجلة
أ.م.الهام امٌن جدوع العلمٌة لكلٌة
ا.م.بتول أمٌن جدوع التمرٌض
المجلة
ا.م.بتول أمٌن جدوع
العلمٌة لكلٌة
م.ج .فٌروز
التمرٌض
موسٌس
المجلة
ا.م.بتول أمٌن جدوع
العلمٌة لكلٌة
أ.م.لٌلى اساعٌل
التمرٌض
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1995

مجلد 8عدد 7

1996

مجلد  8عدد7

1996

مجلد  9عدد
1
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ت
11

عنوان البحث
فرط ضغط الدم االساسً وعالقتة
ببعض المتغٌرات

 12التدوٌن و التسجٌل لالجراءات
التمرٌضٌة للمرضى الراقدٌن فً
المستشفى
13
دراسه تقوٌمٌه لملف المرٌض

أسماء المشاركٌن جهة النشر
ا.م.بتول أمٌن
جدوع
أ.م.بتول امٌن
جدوع
أ.م.الهام امٌن
أ.م.بتول امٌن
جدوع

14

أ.م.بتول امٌن
تاثٌر انخفاض السكر بالدم للمرضى
جدوع
البالغٌن
ا.م.فخرٌه جبر
أ.م.بتول امٌن
مخاوف المرضى المصابٌن
جدوع
بسرطان الثدي
ا.م.د.فخرٌه جبر
دراسه مٌدانٌه حول الكشف المبكر أ.م.بتول امٌن
جدوع
عن امراض الجهاز البولً فً
ا.م.د.فخرٌه جبر
قضاء المدائن قرٌة النصر 7
أ.م.بتول امٌن
المشاكل التً ٌعانً منها مرضى
زرع الكلٌه وعالقته بنوع المتبرع جدوع

18

مطاوعة مرضى عملٌة زرع الكلٌه
للتعلٌمات

19

دراسه تارٌخٌه السباب الوفٌات
لمرضى زرع الكلٌه

15

16

17

 20مسببات احتشاء العضله القلبٌة
وعالقتها ببعض المتغٌرات
21

المعوقات التً تواجه الممرضة
الجامعٌة من وجهه نظرها

 22دراسه مسحٌه لمعرفة اراء االطباء
حول اهمٌة الممرضة الجامعٌة

المجلة
العلمٌة لكلٌة
التمرٌض
المجله
العلمٌه لكلٌة
التمرٌض
المجله
العلمٌه لكلٌة
التمرٌض
المجله
العلمٌه لكلٌة
التمرٌض
المجله
العلمٌه لكلٌة
التمرٌض
المجلة
العلمٌة لكلٌة
التمرٌض

المجلة
العلمٌة لكلٌة
التمرٌض
المجلة
أ.م.بتول امٌن
العلمٌة
جدوع
الطبٌه
م.م.وداد كامل
المجلة
ا.م.بتول أمٌن
العلمٌة لكلٌة
جدوع
التمرٌض
المجلة
م.بتول أمٌن جدوع
العلمٌة لكلٌة
م.م.سمٌره زٌدان
التمرٌض
جامعة
م.بتول أمٌن جدوع
العلوم
أ.م .جانٌت حبٌب
والتكنلوجٌا\
توما
اربد-االردن
أ.م.الهام امٌن
جامعة
جدوع
بتول أمٌن جدوع
م.
العلوم
م.م.ناهدة محمود
والتكنلوجٌا\
اربد-االردن
137

سنة

المجلد و العدد

1996

مجلد  9عدد 1

النشر

1996

مجلد 9عدد1

1997

مجلد 10عدد1

1998

مجلد 11عدد 1

1999

مجلد 13عدد 2

1999

مجلد 12عدد 2

1999

مجلد 12عدد1

1999

مجلد  41عدد
4-3

1997

مجلد10عدد 1

1992
1996

1996

مجلد 7عدد1
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اسماء المشاركٌن

جهة النشر

سنة

المجلد و

ت

عنوان البحث

 23التدوٌن و التسجٌل لالجراءات
التمرٌضٌه الروتٌنٌة و اإلجراءات أ.م.بتول امٌن جدوع
التمرٌضٌه وفق اوامر الطبٌب فً م.م.نزار شٌرٌن
م.الرشٌد العسكري
24
أ.م.بتول امٌن جدوع
د.سحبان صدٌق
المشاكل التً تواجه مرضى
المالح
غرس الكلى
استشاري
25
أ.م.بتول امٌن جدوع
المشاكل الفٌزٌولوجٌه التً تواجه د.سحبان صدٌق
المالح
مرضى غرس الكلٌه
استشاري
26
دراسه تقوٌمٌه لمعرفة تجاوب
أ.م.بتول امٌن جدوع
مرضى زرع الكلٌه للتعلٌمات التً
م.ج.وداد كامل
تعطى من فرٌق الزرع
27
أ.د.بتول امٌن جدوع
التقٌٌم التمرٌضً للعوامل
م.د.سمٌر حسن
ألمساهمه فً إصابات الرأس
م.ج.شذى سعدي
وعالقتها بالنتائج

المجله
العلمٌه لكلٌة
التمرٌض

2003

مجلد 16عدد1

العدد

المجله
العلمٌه لكلٌة
التمرٌض

2008

مجلد 16عدد1

المجله
الطبٌة
العراقٌه

2009

مجلد  8عدد3

j.fac.med.
Baghdad

1999

مجلد  41عدد
4-3

المجلة
العلمٌة لكلٌة
التمرٌض

2004

مجلد 17عدد

أ.د.بتول امٌن جدوع
ا.د.سمٌر حسن
م.ج.حلٌمه ٌوسف

المجل
ة
العلمٌة لكلٌة
التمرٌض

2003

ا.بتول أمٌن جدوع
ج.م.سمٌر ٌونس الفً

المجلة
العلمٌة لكلٌة
التمرٌض
مجلة التربٌه
االساسٌه

28
تقٌٌم معارف وممارسات مرضى
زرع الكلٌه
 31نمط حٌاة المرضى المصابٌن
بقرحة الجهاز الهضمً :دراسة
الشاهد و الحالة
 32المشكالت الجسمٌه و النفسٌه
للمرضى المصابٌن بفقر دم البحر
االبٌض المتوسط فً بغداد
33

تقٌٌم العوامل المساهمة فً
سرطان المثانه

ا.بتول أمٌن جدوع
م.م.هدى باقر

المجله
أ..بتول امٌن جدوع
العلمٌه لكلٌة
م.ج.خالدة محمد خضر التمرٌض

138

النشر

1
مجلد 16عدد1

2005

مجلد 18عدد1

2010

العدد 61

2005

مجلد 18عدد2
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ت عنوان البحث
 34تقٌٌم معارف الممرضٌن ذات
العالقه بؤلتهاب الصفاق
المصاحب للدلٌزه الصفاقٌه فً
مستشفٌات بغداد التعلٌمٌة
35

مطاوعة مرضى ارتفاع ضغط
الدم

اسماء المشاركٌن
أ.بتول امٌن جدوع
لكري سلمان
م
م.ج.عبدا

أ.م.بتول امٌن جدوع
م.ج.سمٌر رزاق

 37تقٌٌم ممارسات الممرضٌن
المتعلقه بتنقٌة العزل لمرضى
ابٌضاض الدم للبالغٌن فً
مستشفٌات بغداد
 38تقٌٌم ممارسات الممرضٌن
أ.د.بتول امٌن جدوع
العاملٌن فً وحدة العناٌه المركزة
م.ج.علً عبدالحسٌن
لمرضى جراحة الجملة العصبٌة
لفاقدي الوعً
 39تقٌٌم احداث صعوبات الحٌاة
م.ج محمد باقر عباس
للمرضى البالغٌن الذٌن ٌعانون
ا.د.بتول أمٌن جدوع
من الذبحة الصدرٌة
أ.د.بتول امٌن جدوع
م.ج.علً دخان

 41تقٌٌم المهارات الذاتٌه للبالغٌن
المصابٌن بالسكري نوع2حول
السٌطرة على مستوى السكر

ا.د.بتول أمٌن جدوع
م.م.سمٌرعبد الرزاق

42
أ.بتول امٌن جدوع
تقٌٌم متابعة مرضى حصى الكلى م.م.حلٌمة ٌوسف
د.احسان عبد االمٌر
المتكرر بعد العملٌة الجراحٌه
الشماع
 43نوعٌة الحٌاة المتعلقة بصحة
أ.د.بتول امٌن جدوع
البالغٌن المصابٌن بمتالزمة
م.د.هدى باقر محمد
القولون ألتهٌجً:دراسة الشاهد
الحالة
 44نوعٌة الحٌاة المتعلقة بصحة
أ.د.بتول امٌن جدوع
البالغٌن المصابٌن بمتالزمة
م.د.هدى باقر محمد
القولون ألتهٌجً:دراسة الشاهد
الحالة
139

سنة

المجلد و العدد

جهة النشر
المجله العلمٌه
لكلٌة التمرٌض

2006
النشر

مجلد 19

المجله العلمٌه
لكلٌة التمرٌض

2008

مجلد 21عدد2

المجلة العلمٌة
لكلٌة التمرٌض

2008

مجلد 21عدد

المجلة العلمٌة
لكلٌة التمرٌض

2010

عدد2

2

مجلة الكوفة
لعلوم
التمرٌض
مجلة الكوفة
لعلوم
التمرٌض

2013

مجلد 24عدد1

مجلد  1عدد 1

2013
مجلد 1عدد1
مجلد 18عدد1

المجله العلمٌه
لكلٌة التمرٌض
2005
مجله كلٌة
التربٌةاالساسٌة
المستنصرٌة

2010

مجله كلٌة
التربٌةاالساسٌة
المستنصرٌة

2010

مجلد
16عدد62
مجلد
16عدد62
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ت
45

46

47

48

عنوان البحث

اسماء

أ.د.بتول امٌن
الكشف المبكر لداء السكري النوع جدوع
م.د.عبدالكرٌم
الثانً
حمزه سنون
اثر البرنامج التثقٌفً الصحً على أ.د.بتول امٌن
جدوع
معارف مرضى الفشل الكلوي
.م.د.علً دخان
النهائً باتجاه غرس الكلٌه
اثر البرنامج التثقٌفً على معارف أ.د.بتول امٌن
و ممارسات الممرضٌن
جدوع
والممرضات ذات العالقة بتاهٌل
م.ج.رحٌم ا بدر
المثانه المتضرره عصبٌآ
لالشخاص المصابٌن باصابات
الحبل الشوكً
اثر التحدٌات الفسلجٌه على الصحة
ذات العالقه بنوعٌة الحٌاة لمرضى أ.د.بتول امٌن
جدوع
المصابٌن بمتالزمه القولون
م.د.ه دى باقر
العصبً التهٌجً

المشاركٌن

 49المشكالت الجسمٌه والنفسٌه
للمرضى الشباب المصابٌن بفقر
الدم البحر االبٌض المتوسط فً
بغداد
50
اثر متالزمة القولون العصبً
التهٌجً على صحةاالناث المتعلقة
بنوعٌة الحٌاة

أ.د.بتول امٌن
جدوع
م.د.هدى باقر

 51تقٌٌم عوامل الخطوره لالصابه
باحتشاء العضلة القلبٌة وعالقتها
ببعض المتغٌرات

ا.بتول امٌن
جدوع
أ.د.حلٌمه ٌوسف

52

تحدٌد مهارات العناٌه الذاتٌه
للمرضى المصابٌن بالسكري من
النوع الثانً باتجاه نمط التغذٌه

أ.د.بتول امٌن
جدوع
م.د.هدى باقر

م.ج.سمٌر
عبدالرزاق
ا.د.بتول امٌن
جدوع

140

جهة النشر

سنة

المجلد و

المجله العلمٌه
لكلٌة التمرٌض

2011

مجلد 24عدد

المجله العراقٌه
لالختصاصات
التمرٌضٌة

2011

المجله العراقٌه
لالختصاصات
التمرٌضٌة

2012

مجلة التربٌه
االساسٌة

2010

مجلة التربٌه
االساسٌة

2010

مجلة التربٌه
االساسٌة

2010

العدد61

مجلة بغداد للعلوم
كلٌة العلوم للبنات

2010

مجلد7

المجله العراقٌة
لالختصاصات
التمرٌضٌه

2012

مجلد25

النشر

العدد
2

مجلد 24عدد
2
مجلد 25
عدد2

عدد61

المجلد16
عدد64

عدد2
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ثالثت عشس  :الطلبت الرٌه اشسف علٍٍم مه قبل أ .د.بخُل امٍه جدَع
أ.جدَل االشساف على طلبت الماجسخٍس
ت اسم الطالب

1
2
3
4
5

االمر الداري للجنة
المناقشه

نوع االشراف \
منفرد -مشترك

اسماء المشرفٌن

وداد كامل محمد

العدد 1809بتارٌخ
1996\9\2

مشترك

أ.م.بتول امٌن جدوع
أ.د.اسامه نهاد رفعت

شذى سعدي محمد

العدد 988بتارٌخ
1998\11\21

مشترك

أ.م.بتول امٌن جدوع
م.د.سمٌر حسن عبود

حلٌمه ٌوسف كاظم

العدد34
بتارٌخ2001\3\17

مشترك

أ.بتول امٌن جدوع
أ.د.اسامه نهاد رفعت

عبدالحسٌن محمد فجر

العدد 57بتارٌخ
2001\4\11

منفرد

أ.بتول امٌن جدوع

مشترك

أ.بتول امٌن جدوع
االستشاري د.احسان

منفرد

أ.بتول امٌن جدوع
عبداالمٌر

منفرد

أ.بتول امٌن جدوع

منفرد

أ.بتول امٌن جدوع

منفرد

أ.بتول امٌن جدوع

منفرد

أ.بتول امٌن جدوع

منفرد

أ.بتول امٌن جدوع

منفرد

أ.د.بتول امٌن جدوع

منفرد

أ.د.بتول امٌن جدوع

منفرد

أ.د.بتول امٌن جدوع

منفرد

أ.د.بتول امٌن جدوع

ضرغام مجٌد حمٌد

6

سمٌر ٌونس الفً

7

هدى باقر حسن

8

خالده محمد خضر

9

نظٌره حسٌن علوان

10

عبدالكرٌم سلمان خضٌر

11

سمٌر رزاق علٌوي

12

علً دخان عباس

13

علً عبدالحسٌن غانم

14

محمد باقر عباس

15

محمد عبد الكرٌم مصطفى

العدد 447بتارٌخ
2001\12\30
العدد 100بتارٌخ
2001\6\25
العدد 126بتارٌخ
2002\6\25
العدد 258بتارٌخ
2004\10\27
العدد  228بتارٌخ
2004\9\25
العدد  188بتارٌخ
2005\10\5
العدد  221بتارٌخ
2007\10\11
العدد  154بتارٌخ
2008\6\4
العدد  485بتارٌخ
2012\12\9
العدد  365بتارٌخ
2012\7\24
العدد  379بتارٌخ
2013\9\12
141
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ب -جدَل االشساف على طلبت الدكخُزاي
ت اسم الطالب

االمر الداري للجنة

نوع االشراف \
منفرد -مشترك

اسماء المشرفٌن

المناقشه
وداد كامل محمد

العدد 99بتارٌخ
2003\2\11

مشترك

حلٌمه بوسف كاظم

العدد 161بتارٌخ
2004\6\29

مشترك

أ.بتول امٌن جدوع
االستشاري د.احسان
عبداالمٌر
أ.بتول امٌن جدوع
االستشاري د.احسان

3

هدى باقر حسن

العدد 169بتارٌخ
2009\5\20

منفرد

أ.د.بتول امٌن جدوع
عبداالمٌر

4

عبدالكرٌم حمزه شنون

العدد 462بتارٌخ
2009\11\24

منفرد

أ.د.بتول امٌن جدوع

منفرد

أ.د.بتول امٌن جدوع

منفرد

أ.د.بتول امٌن جدوع

منفرد

أ.د.بتول امٌن جدوع

منفرد

أ.د.بتول امٌن جدوع

1
2

5

علً دخان عباس

العدد 462بتارٌخ
2009\11\24

6

رحٌم عطٌة بدر

7

سمٌر رزاق علٌوي

العدد  591بتارٌخ
2011\12\15
العدد 432بتارٌخ
2012\9\18

8

فاطمه مكً محمود

منجز وارسل للمقٌم العلمً
لغرض المناقشة

اربعت عشز :جذٔل عذد طهبت انًاجسخٍز انذٌٍ حًج يُاقشخٓى يٍ أ .د.بخٕل ايٍٍ جذٔع
ت

اسم الطالب

1

حكٌمه شاكر حسن
الكروي
كرٌم غضبان صجم
فاطمه مكً محمود

2
3
4

االمر الداري للجنة المناقشه
العدد 2989بتارٌخ 1996\12\2

فًعضوا
اللجنة

العدد 129بتارٌخ 2003\10\2
العدد  97بتارٌخ 2004\5\3

رئٌسا
عضوا
رئٌسآ

العدد 32بتارٌخ 2003\10\25

عضوا

عبدالكرٌم حمزه شنون العدد115بتارٌخ 2005\6\2

5

حسٌن هادي عطٌه

6

رحٌم عطٌه بدر

نوع المشاركة

العدد  149بتارٌخ 2006\7\16
142

المناقشة

رئٌسا
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7
8
9

رحاب محمد عٌدان
احمد عجالن عالوي

العدد  32بتارٌخ 2007\3\1
العدد 13بتارٌخ 2008\1\13

سٌروان جعفر باقً

العدد  85بتارٌخ 2008\12\3

رئٌسا
رئٌسا
رئٌسا

10

جمعه جبر عبدالرضا

العدد 386بتارٌخ 2008\12\3

رئٌسا

11
12

صادق عبدالحسٌن
حسن
ٌونس خضر باٌز

العدد  441بتارٌخ 2009\12\30
العدد  227بتارٌخ 2010\11\7

رئٌسا
رئٌسا

13

ضٌاء كرٌم عبد علً

العدد  471بتارٌخ 2010\9\15

رئٌسا

14

دلٌر حمد اسماعٌل

العدد  1693\2\3بتارٌخ 2010\11\17

رئٌسا

15

عزالدٌن كمال محمود

العدد  1693\2\3بتارٌخ 2010\11\17

رئٌسا

16

حسن عبدهللا عذبً

العدد  648بتارٌخ 2010\12\13

رئٌسا

17

عامر محمد غبٌش

العدد  617بتارٌخ 2010\11\23

رئٌسا

18

ابراهٌم علوان كاظم

العدد  527بتارٌخ 2010\11\21

رئٌسا

19

ثائر راضً بدر

العدد  535بتارٌخ 2010\11\22

رئٌسا

20

نٌان حكٌم اسماعٌل

العدد  1349\12\7بتارٌخ 2012\1\22

رئٌسا

21

انمار هادي عباس

العدد 449بتارٌخ 2012\1\22

رئٌسا

22

دارا عبد هللا قادر

العدد  470/1/1بتارٌخ 2013/3/31

رئٌسا ًا

23

محمد عبد الكرٌم
مصطفى
صباح عبد هللا جعفر

24

العدد  397بتارٌخ 2013/9/12
العدد  396بتارٌخ2013/9/12
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رئٌسا ًا
رئٌسا
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خًست عشز  :جذٔل عذد طهبت انذكخٕراِ انذٌٍ حًج يُاقشخٓى يٍ أ .د.بخٕل ايٍٍ جذٔع
ت

اسم الطالب

االمر األداري للجنة المناقشه

نوع المشاركة فً
اللجنة المناقشة

1

سعدٌة احمد خضر

العدد 104بتارٌخ 2001\6\30

عضوا

2
3
4

خالده الٌاس كوركٌس
وفاء محمد عطوف

العدد 125بتارٌخ 2001\8\13
العدد 170بتارٌخ 2001\10\18

عفٌفه رضا عزٌز

العدد190بتارٌخ 2010\10\2

عضوا
عضوا
عضوا

طالب محمد خضر

العدد  453بتارٌخ 2002\1\9

عضوا
رئٌسا

5
6

فاتن عبد االمٌر

العدد 59بتارٌخ 2002\4\20

7

ناهده محمد مهاوش

العدد 168بتارٌخ 2008\1\13

عضوا

حسٌن هادي عطٌه

العدد  153بتارٌخ 2008\6\4

رئٌسا

سمٌره عبد الرسول
كاظم كلٌة تربٌه بنات

العدد  151بتارٌخ 2009\4\20

8
9

 10صباح عباس احمد

عضوآ
رئٌسا

العدد 370بتارٌخ 2009\10\4

الطلبة الذٌن اشرف علٌهم بمرتبة أستاذ
 11خالد محمد خضر

العدد  11بتارٌخ 2009\1\19

رئٌسا

 12شٌرٌن عزٌز بكر

العدد  145\2\3بتارٌخ 2010\1\22

رئٌسا

13

رئٌسا

روناك نعمةهللا حسٌن

العدد674\2\3تارٌخ2005\1\8

14

رجاء ابراهٌم عبد

العدد 280بتارٌخ 2012\5\31

15

برزان محمد امٌن

العدد  454بتارٌخ 2012\9\26

رئٌسا

16

غالب عبد الغنً خلف

العدد  495بتارٌخ 2012\11\5

رئٌسا

رئٌسا

انعًٍذ ٔكانت
أ.و.د .ربٍعّ يحسٍ عهً
144

