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 :قسم التمريض

من أ مه امتخططات امعبية مضن منظومة لكيات اجملموعة امعبية ويلبل ظوبة خرجيي ادلراسة   كسم اهمتريظ يعد

الإعدادية )امفرع الاحيايئ وامعومي( وخرجيي اعدادايت اهمتريظ حيث تكون مدة ادلراسة أ رتع س يوات مييح اخلرجي شهادة 

راكز واملستشفيات امعراكية تعاين من هلص املالاكت باكموريوس يف عووم اهمتريظ. اإن مؤسساتيا امطحية من امل

 املالكومسد احلاجة وحتسني اموضع امطحي نوعائهل وامفرد واجملمتع ارتب ت املكية مفتح كسم اهمتريظ مع توفر   اهمتريضية

وخمترب امبامغني امتدرييس املتخطص واملاعات ادلراس ية واخملتربات اهمتريضية اخلاضة و اميت تشمل خمترب اساس يات اهمتريظ 

 ابمتعاون مع دائرة ومستشفيات حصة واسط. و خمترب متريظ الاظفال  وخمترب الام واموميد 

 :امرؤية

املمتزيين نوعمل اهمترييض عىل  امعينيمل عىل هتيئة وتوفري املمرضني اجلاهمتريظ يف لكية امكوت اجلامعة يع كسمأ ن 

 .اساس امبحث امعومي وبرؤية حديثة يف جمال همية اهمتريظ

 :امرساةل

يتعوع املسم لإعداد مالاكت متخططة يف جمال اهمتريظ ذات مؤهالت معرفية وهمارات سووكية متعورة كادرة عىل 

اهمتريضية امشامةل اموكائية وامعالجية وامتب هيوية نوفرد والارسة حتمل املسؤومية املهيية بكفاية واكتدار من خالل تلدمي امرعاية 

 .واجملمتع واجراء امبحوث امعومية اخلاضة ابملشالك امطحية وان يكون مركزًا ممتزيًا نوتعومي وامتدرية اهمترييض

 :الاهداف

داء لمهل يف اكفة املؤسسات ان توفري جيل جديد من املمرضني واملمرضات مسوح ابمعمل  واملعرفة واملهارة امالزمة لإ 

امطحية وامتعوميية يتعوة تياء كاعدة عومية ابرزة متكن ظوبتنا ميكوهوا ممتزيين يف جمال همية اهمتريظ مع تمنية اجلاهة امسوويك 

 .املهين دلهيم

 :امتوضيف اموظيفي نوخرجي 

متام امعامة  اهمتريظ درجة امباكموريوسمييح كسم  ( وحدة دراس ية ملدة ارتع س يوات 141)يف عووم اهمتريظ تعد اإ

تدرس اغوهبا ابنوغة الاىلكزيية ويدرس خالمها امعامة خمتوف ادلروس اهمتريضية وامعبية  وامطحية والإوساهية متب هيهل يف 

 .ممارسة همية اهمتريظ ماكفة املعاعات واملؤسسات امطحية وامتعوميية واميت تسامه يف تياء وتعوير اجملمتع امعرايق



 



 

  

 

 

 

 : يف لكية امكوت اجلامعة اهمتريظ حيق نوفئات امتامية امتلدمي ملسم

 امفرع امعومي ال حيايئ يخرجي –

 اعدادايت اهمتريظ يخرجي –

 معهد اهمتريظ يخرجي –

 املعهد امعيب امتلين / كسم اهمتريظ يخرجي –

 

 

 

 .اهمتريظ لكية -تغداد جامعة مع تكون املسم توأ مة ان- 

 

 

 :مدخالت قسم التمريض 
 

 القسم المناظر للكليات االهلية في الكليات الحكومية : 

 

ممرض جامعي :- المسمى الوضيفي لخريج قسم التمريض 



 

 

 كسم اهمتريظ اكدر

 املنصب التخصص ياللقب العلم االسم الرباعي واللقب ت

 تدرييس تمريض بالغيي    دكتوراه ا.د حليمة يوسف كاظم طاهر 1

 دكتوراه ا.د ربيعة محسن علي مسلم اليارسي 2
ي التمريض / تمريض 

 
فلسفة ف

 اطفال
 تدرييس

ي التمريض دكتوراه ا.م.د مهدي عبد نعمة الموسوي 3
 
 فلسفة ف

 رئيس كسم

4 
 تمريض الصحة النفسية  دكتوراه ا.م.د معن حميد ابراهيم ذياب

 تدرييس

ي التمريض دكتوراه فارس عبدالحسي   السعدي م.د علي  5
 
 تدرييس فلسفة علوم ف

ي الطفيليات  دكتوراه م.د ثريا خالد عبد الواحد  6
 
 ملرر كسم فلسفة ف

ي ثامر 7
ي  دكتوراه م.د ابتسام راض 

 تدرييس علم االجنة التطبيق 

 تدرييس تمريض /صحة مجتمع ماجستي   م.م سجى مهدي صاحب 8

ي م.م برهان هادي  9
 تدرييس علوم التمريض ماجستي   درب السلطان 

11 
 علوم التمريض ماجستي   م.م نوفل فاضل حمزة حسي   ال واوي

 تدرييس

11 
 تمريض صحة االم والطفل ماجستي   م.م ليل عون خضي  عباس

 تدرييس

 

 

 



 

 

 

 اعداد امتدريس يني يف كسم اهمتريظ حسة امشهادة وانولة امعومي

 العلمياللقب   الشهادة  القسم

 أستاذ أستاذ مساعد مدرس مدرس مساعد دكتوراه ماجستري

 1 2 3 4 6 4 قسم التمريض

 

 اماكدر امفين والاداري: عدد امعاموني يف كسم اهمتريظ من محةل شهادة امباكموريوس )املعيدين + الاداريني(

 

 اجملموع   الاداريني  املعيدين املسم

  4  اهمتريظ

 

 

 



 

 

 

 ملسم اهمتريظ ادلراس ية املياجه

 املرحلة  االوىل

 
 ثانيةاملرحلة  ال

 



 

الثالثة  املرحلة

 

 املرحلة الرابعة

 

 

 

 



 

 القاعات الدراسية لقسم التمريض: 
 

 ت  رقم ورمز القاعة 

 NUR.1  1 

NUR.2   2 

NUR.3   3 

NUR.4   4 

NUR.5   5 

 

 -:المرحلة االولى والثانية() مختبرات قسم التمريض
 

 اسم المختيى  ت

 Fundamental of Nursing  (1)مختيى اساسيات  التمريض 1

ي    ح  2  Anatomy (1)مختيى التشر

Physiology (2+1) مختيى الفسلجة 3  (1+2)  

 Biochemistry (1)مختيى الكيمياء الحياتية 4

Microbiology (2) مختيى االحياء المجهرية 5 (2)  

Adult nursing  (2)مختيى تمريض البالغي    6 (2)  

 Computer مختيى الحاسوب 7

 


