
 

 

 

 

 السيره الذاتيه

 

 خميس بندر عبيد    :  ـم ـــــــــاالســ

1/7/1974: الميـالدتاريخ   

 متزوج  الحالة الزوجية : 

     تمريض االطفال/ تمريض :    صــالتـخـص

 تدريسي :       ه ــــــالوظيف

 استاذ مساعد    الدرجة العلمية :

 كربالءكلية التمريض /جامعة  , كلية التمريض /جامعة بغداد:السابق عنوان العمل

 وارث االنبياء  ع عةكلية التمريض /جامالحالي :  عنوان العمل

 وارث االنبياء  ع عةكلية التمريض /جامالمنصب الحالي : عميد 

 07703943988:         الهاتف النقال

  ombkhamees@yahoo.cكتروني :البريد إالل

 أوالً : المؤهالت العلمية . 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1997 التمريض  بغداد 

 2006 التمريض  بغداد  الماجستير

 الدكتوراه

 

 2012 التمريض بغداد

 2012 مدرسة كاليفورنيا للعلوم الصحية الواليات المتحدة االمريكية شهادة دبلوم فخرية  

 : التدريس الجامعي .انياً ث 

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

 2013- 2003 بغداد  التمريض  1

 2015-2013 كربالء التمريض 2

 لحد االن و -2018 وارث االنبياء  التمريض 3

 : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. ثالثا  

 المـــــادة القســـم ت

 االجراءت التمريضية االساسية يات التمريض اساس 1

 تمريض االطفال تمريض االطفال  2

 التقييم الصحي اساسيات التمريض 3

 النمو والنما اساسيات التمريض 4

 التغذية اساسيات التمريض 5

 نة والمصطلحات الطبية اخالقيات المه اساسيات التمريض 6

 مادة االختيارية ومادة سيمنارات الماجستير  7 بي
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  اإلداريةالمناصب : رابعا  

 المكان  السنة المنصب

 بغدادجامعة  /كلية التمريض 2009-2007 مقرر فرع تمريض االطفال 

 جامعة كربالء /كلية التمريض    2015-2013 رئيس فرع تمريض االطفال 

 جامعة كربالء /ضكلية التمري    2015-2013 مية مدير شعبة الشوؤن العل

 جامعة كربالء /كلية التمريض    2016-2014 معاون العميد للشوؤن العلمية   

 جامعة بغداد /كلية التمريض 2017-2016 مقرر فرع تمريض االطفال 

 وارث االنبياء   عةكلية التمريض /جام 2018 كلية التمريضعميد 

 .المجتمع أو تطوير التعليم  فى مجال التخصص لخدمة : المشروعات البحثية خامسا 

 محل النشر البحوث المنشورة  ت

 مجالت علمية وطنية  6 1

2   

5 

 

 مجلة عالمية ذات معامل تأثير

 ضمن مجالت  سكوبس  2 3

 : عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .سادسأ 

   عضو في نقابة الممرضين الجامعيين العراقية    

   العالمية الطبية  ةاألماميعضو في منظمة 

 عضو في منظمة سيكما ثيتا تايو الخيرية االمريكية 

 كتب الشكر : سابعأ 

 الجهة المانحة التقديروالشكر  بكت ت

 جامعة بغدادرئيس  4 

 جامعة كربالءرئيس  3 

 كلية التمريض / بغداد 18 

 كلية التمريض / كربالء 6 

                                                                                                                          

                                                                                              


