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 اوال :ـ معلومات شخصٌة  

 مكان المٌالد تارٌخ المٌالد الموقع الوظٌفً االسم

 الدٌوانٌة 11/3/1891 رئٌس القسم لٌلى جاسم شعٌبث

معلومات 
 االتصال

 87980731170 1هاتف 
Social 
media 

Head of Department 

هاتف 
 محمول

87980731170 
البرٌد 

 االلكترونً
Assistantlectural2012@yahoo.com 

 Lecturer مدرس اللقب العلمً صحة المجتمع القسم العلمً

 قسم صحة مجتمع المعهد التقنً السماوة عنوان العمل الدٌوانٌة عنوان السكن

 

 

 ثانٌا :ـ المؤهالت العلمٌة والشهادات الحاصل علٌها  

 المؤهل العلمً 
 السنة

الدولة المانحة 
 للشهادة

الجامعة/ 
 المعهد

 الكلٌة
 التخصص الشهادة  ت

 العلوم القادسٌة العراق 0883 علوم حٌاة بكلورٌوس 1

 العلوم القادسٌة العراق 0818 احٌاء مجهرٌة ماجستٌر 0

3       
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  ثالثا :ـ االسهامات العلمٌة 

 المنشورةالبحوث  

 الدولة سنة النشر جهة النشر عنوان البحث ت

1 
عزل وتشخٌص بعض المسببات 

البكتٌرٌة المرافقة لخمج االذن 
 الوسطى

مجلة المثنى للعلوم 
 الصرفة

 العراق 0813

0 

دراسة التلوث البٌئً والماٌكروبً 
لمٌاه شط الرمٌثة وفحص 
الحساسٌة الجرثومٌة تجاه 

 المضادات الحٌاتٌة

القادسٌة  مجلة
 للعلوم الصرفة

 العراق 0811

3 

دراسة التلوث الفطري لمنتجات 
االلبان المعلبة )المحلٌة 

والمستوردة( والمصنعة منزلٌا فً 
 مدٌنة السماوة

مجلة المثنى للعلوم 
 الصرفة

 العراق 0812

1 
دراسة تأثٌر عامل التدخٌن 

والجنس والعمر فً سرعة تجلط 
 موٌةالدم واالصابة بالجلطات الد

مجلة القادسٌة 
 للعلوم الصرفة

 العراق 0813

 المشاركة فً المؤتمرات العلمٌة 

 عنوان المؤتمر  ت
الجهة المنفذة 

 للمؤتمر
 نوع المشاركة تارٌخ المشاركة

 مؤتمر العلوم الطبٌة الدولً االول  1
كلٌة الطب/جامعة 

 كربالء
 باحث 7-8/10/0813

المؤتمر العلمي الدولي األول  

 للتقنيات الطبية والبيولوجية

جامعة الفرات 
األوسط التقنٌة / 
 المعهد التقنً كوفة

9 – 8  /3  /
0817 

 
 باحث

 الندوات العلمٌة 

 نوع المشاركة تارٌخ الندوة الجهة المنفذة  عنوان الندوة  ت

1 
 التغذٌة فً المدارس واهمٌتها 

 قسم التمرٌض 
17/11/2014 

 محاضرة 

0 
 تلوث اللحوم الحمراء وفسادها 

 قسم التمرٌض 
09/03/2015 

 محاضرة 

 محاضرة 02/10/0813 قسم صحة مجتمع داء اللٌشمانٌا 3
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 الكتب المؤلفة 

 منهجً/ مصدري جهة النشر سنة النشر عنوان الكتاب 

    ال ٌوجد 1

    ال ٌوجد 0

                                            

  رابعا :ـ الدورات التدرٌبٌة والمحاضرات وورش العمل 

 الدورات التدرٌبٌة كمحاضر 

 عنوان الدورة التدرٌبٌة ت
الجهة المنفذة 

 للدورة
 محتوٌات الدورة تارٌخ الدورة

1 
العناٌة التمرٌضٌة بمرضى 

 السكري
 تمرٌضٌة 0813 قسم التمرٌض

0     

3     

1     

2     

 التدرٌبٌة كمتدربالدورات  

 عنوان الدورة التدرٌبٌة ت
الجهة المنفذة 

 للدورة
 محتوٌات الدورة تارٌخ الدورة

 دورة طرائق تدرٌس 1
مركز تطوٌر 

 المالكات
0811 

اختبار صالحٌة 
 التدرٌس

 تقنٌات المعلومات 0
المعهد التقنً 

 الدٌوانٌة
 بور بوٌنت 0811

 تمرٌضٌة 0810 قسم التمرٌض االسعافات االولٌة 3
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 سادسا :ـ العضوٌات واللجان المشارك فٌها  

 اسم اللجنة  ت
نوع العضوٌة / عضو / 

 ر.لجنة
 مكان عمل اللجنة

 المعهد التقنً السماوة عضو اللجنة االمتحانٌة  1

 المعهد التقنً السماوة رئٌس لجنة فرعٌة لجنة الجرد المركزٌة 0

 المعهد التقنً السماوة عضو لجنة التعلٌم الموازي 3

 قسم صحة المجتمع رئٌس اللجنة  اللجنة العلمٌة 1

 قسم التمرٌض عضو اللجنة العلمٌة 2

 قسم التمرٌض رئٌس اللجنة لجنة االرشاد التربوي 3

 قسم صحة مجتمع رئٌس اللجنة لجنة مناقشة بحوث التخرج 7

 قسم التمرٌض عضو لجنة مناقشة بحوث التخرج 9

 

 

 

 ـ كتب الشكر والجوائز وشهادات التقدٌر سابعا: 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر او الجائزة او شهادة التقدٌر  ت

 0813 السٌد العمٌد شكر وتقدٌر 1

 0811 السٌد العمٌد شكر وتقدٌر 0

 0812 السٌد العمٌد شكر وتقدٌر 3

 0813 السٌد العمٌد شكر وتقدٌر 1

 0813 السٌد العمٌد شكر وتقدٌر 2
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 ثامنا :ـ مهارات اخرى 

 المهارات نوع المهارة

 تقنٌة المكاتب
windows word excel access 

 جٌدة جٌدة جٌدة جٌدة

 اللغات)غٌر العربٌة(

 الكتابة القراءة المحادثة اللغة

 جٌدة جٌدة جٌدة االنكلٌزٌة

    

  مهارات اضافٌة

 

 

 تاسعا :ـ مالحظات اخرى 

 المالحظةنوع  ت

 شغلت منصب مقرر قسم التمرٌض لعامٌن 1

0  

3  

 

 

 

 

 


