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التاريخ الوظيفي
االستاذ الدكتورة ألهام أمين جدوع رئيس قسم التمريض في كلية الفارابي الجامعة ,عملت في جامعة بغداد \كلية التمريض (ادارية
رئاسة قسم علمي ) وتدريسية للدراسات االولية والدراسات العليا(الدبلوم العالي,الماجستير ,الدكتوراة ) .كذلك ااالشراف العلمي
على رسائل واطاريح طلبة الدراسات العليا وعضويةورئاسة العديد من اللجان العلمية وبرامج التعليم المستمر داخل الكلية
وخارجها منها وزارة الصحة واالشتراك في الدورات التدريبية المقامة مع منظمة الصحة العالمية كمنسقة وميسرة لبعض برامج
الرعاية الصحية االولية وخبيرة للمناهج ,التحقت في كلية الطب والعلوم الصحية في صنعاء/اليمن كتدريسية وادارية رئيسة
دائرة العلوم التمريضية في كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة صنعاء عملت في جامعة العلوم والتكنولوجيا/كلية العلوم
الطبية (صنعاء) وقمت بأستحداث قسم التمريض وعملت يصفة تدريسية ورئيسة قسم التمريض.قمت بأستحداث الدراسات العليا
في التمريض لدراسة الماجستير واالشتراك في اللجان العلمية وعضوية مجلس التعليم الطبي .
عملت في الجامعة المستنصرية /كلية الصيدلة /قسم العلوم المختبرية السريرية كتدريسية وكذلك رئيسة لجنة الترقيات العلمية
والمناهج في الكلية اضافة الى عضوية لجنة الترقيات المركزية في رئاسة الجامعة (ممثلة كلية الصيدلة )

التدريـــس
قمت بتدريس مواد التمريض االساسية منها اساسيات التمريض وتمريض البالغين ,تمريض االطفال وتمريض صحة مجتمع
 اساسيات التمريضالوصف العلمي لمادة اساسيات التمريض توصف مادة اساسيات التمريض بأنها االساس في مناهج التمريض يتم اكساب الطالب
كافة المهارات الطبية الواجب تقديمها للمرضى حيث تستند عليها باقي تطبيقات مواد التمريض المختلفة
االهتمام البحثي :
تم نشر العديد من االبحاث المقدمة للحصول على الترقيات العلمية في محاور متعددة منها :
 صحة الطفل واالم صحة المجتمع رعاية المعوقين -تطويير وتقييم مناهج التمريض

المنشــورات العلميــة
-1بحث بعنوان (اعداد برنامج تعليمي ألمهات االطفال دون سن الخامسة حول االخماج التنفسية الحادة )بحث منشور بمجلة
العلمية لكلية التمريض جامعة بغداد
 -2بحث بعنوان ( المستلزمات المادية وغير المادية ذات العالقة بحاجات المرضى بمستشفى مدينة الطب التعليمي وعالقتها ببعض
المتغيرات)بحث منشور بالمجلة العلمية لكلية التمريض جامعة بغداد
-3بحث بعنوان (دراسة انماط المعاملة المستخدمة من قبل االسرة مع االحداث وعالقتها بالجنوح) بحث منشور بالمجلة العلمية
لكية التمريض جامعة بغداد
 -4بحث بعنوان (اليرقان الوظيفي لدى حديثي الوالدة وعالقتها ببعض المتغيرات) بحث منشور بالمجلة العلمية لكلية الطب جامعة
بغداد
-5بحث بعنوان (حوادث التسمم عند االطفال) بحث منشور بالمجلة العلمية لكلية التمريض جامعة بغداد

 --6بحث بعنوان (المضاعفات المرافقة للعالج بالتسريب الوريدي لالطفال المصابين باالمراض الخبيثة) بحث منشور بالمجلة
العلمية لكلية التمريض
 --7بحث بعنوان (اهمية التدوين والتسجيل لالجراءات التمريضية المقدمة للمريض )بحث منشور بالمجلة العلمية لكلية التمريض
-8بحث بعنوان ( برنامج مسح معارف االمهات المتعلقة بعوامل الخطورة لاللتهابات المعوية المعدية لدى االطفال )بحث منشور في
مجلة International journal of scientific and research publication-
 -9بحث بعنوان (تقديم التداخل الممرضيين اتجاه الوسائل العالجية لوحدة االورام بمستشفيات االطفال بغداد )بحث منشور في
-International journal of scientific and research publication
-10بحث بعنوان ( تقييم معارف وممارسات الممرضيين اتجاه االورام الخبيثة لالطفال الراقدين في مستشفيات االطفال في بغداد )
بحث منشور في -International journal of scientific and research publication
-11بحث بعنوان (استحداث اداة التقييم التمريضي لمرضى اصابات الحبل الشوكي )بحث منشور بالمجلة العلمية لكلية التمريض
جامعة بغداد
-12بحث بعنوان (المعوقات التي تواجه الممرضة الجامعية في المستشفيات من وجهة نظرها) بحث منشور بالمجلة العلمية لكلية
التمريض
 13بحث بعنوان (اسباب االسهال لدى االطفال وسبل المعالجة باالمهاء الفموي) بحث منشور بالمجلة العلمية كلية التمريض جامعة
بغداد

النشــاطات العلميــة
 -1مراجعة االولية والنهائية لدليل دورة تدريبية في مجال رعاية حديثي الوالدة للمالكات التمريضية العاملة في وحدات
حديثي الوالدة والخدج في وزارة الصحة مع منظمة اليونسيف
 -2استحداث الدراسات العليا في كلية الطب والعلوم الصحية جامعة صنعاء لدرجة الماجستير في التمريض .
-3خبيرة محلية لتطوير مناهج معاهد التمريض في صنعاء وعدن الجهة الراعية الصندوق االجتماعي للتنمية
-4مستشارة علمية في ادارة التمريض وتطوير الكوادر التمريضية \وزارة الصحة العامة \قطاع الخدمات الطبية والصحية (اليمن
–صنعاء).
-5االشتراك بالعديد من الندوات والمؤتمرات العلمية :
 الندوة العلمية الثامنة للتمريض لدول الخليج بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و وزراء الصحة الخليجياصدارات بالتأليف والترجمة لكتب منهجية ومساعدة ودليل ارشادي .المؤتمرات :
المؤتمر الطبي اليمني االلماني الثالث والرابع كلية الطب والعلوم الصحية صنعاء المؤتمر العلمي الدولي للتمريض في تعز  /اليمنالمؤتمر العلمي العالمي لدول شرق المتوسط كلية التمريض جامعة العلوم والتكنزلوجيا ( االردن).المؤتمر العالمي الثالث اليوبيل الفضي لكلية التمريضمؤتمر االورام الثالث .-االشتراك في المؤتمرات العلمية لجمعية التأهيل ورعاية المعوقين العراقية .

المؤتمر العلمي االول لتنظيم االسرة العراقيةالمؤتمر العلمي الثاني لكلية الصيدلة /الجامعة المستنصرية (رئيسة الجلسة العلمية االولى).المؤتمر العلمي الثاني لكلية الطب الجامعة المستنصرية . مؤتمر وزارة الصحة . -المؤتمر العلمي االيطالي اليمني .

