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  الشخصيــة:معلومات ال 

 مكان المــيالد العمر تاريخ الميـالد الجنسية االســــــم

 ١٩٩٠ عربي سوري أحمد محمد السمرة
 سنة٢٩

 
 طيبة االمام 

 العنوان
 Ahmad.alsamra90@gmail.com البريد اإللكتروني اعزاز مكان اإلقامة

 متزوج الحالة االجتماعية ٠٩٩٤٧٥٦٣٨٠ هاتف جوال

 

  العلمية:المؤهالت 

 

 

  العمليةالخبرات: 

 التخصص الجامعة  تاريخه الـــمؤهـــل م

 عام حماه - البعث ٢٠1٣-٢٠1٢ تمريض خريج كلية 1

 الوظيفة

 

 مدرب اسعاف وحاالت حرجة في اكاديمية طب الطوارئ 

  مبادئ التعامل مع االصابات الحربية ضمن ثالث مستويات 

 First responder  

 Basic  EMT)) 

 Paramedic  

 لمدة سنتين

 الجامعة الدولية للعلوم والنهضةلدى مدرس  

  أساسيات تمريض بشقيه نظري / عملي 

  عناية مركزة القسم العملي 

 لمدة دورتين

 لكل من المواد : فرع كفرنبل DTCمدرس ومدرب في معهد  

  جسم االنسان تشريح 

  تقييم سريري 

  أدوية 

  اسعافات اولية 

 سنةلمدة 

 ممرض اسعاف لدى منظومة شامنا الطبية 

  مدير ادارينائب                          

 دير طبيم 

   ممرض اسعاف 

 شرف على قسم االستشفاء لدى المنظومة م 

 سنوات ٥لمدة 

 لمدة سنة ونصف لدى مشفى الجواش طيبة االمام فني عمليات 



 

  : الدورات التدريبية 

 

 

 مهارات   : ال 

 

 Excel Word Power point نوعية المهارة   

 Microsoft office جيد جدا جيد جدا جيد 

 شخص ١٥جماعي ضمن فريق يبلغ عدد أفراده العمل ال مهارات إدارية

 مهارات تواصل جيدة حصلت عليها من خالل عملي مهارات التواصل

 

 

 

 ممرض جناح لدى المركز الطبي في حماه 

  مراقبة الحالة الصحية للمرضى 

  اعطاء اللزوم 

  تقييم حالة المريض الصحية 

 لمدة سنة

 ممرض عناية مركزة المشفى الوطني في حماه 

  مراقبة المرضى الحرجين والعناية بهم 

  اعطاء اللزوم للمرضى 

 لدى  الصحيةالحالة تغير عند  بالمعلومات تزويد االطباء

  المريض 

 لمدة ستة اشهر

 المنظمةالجهة  الدورة م

1 
  2012/  2011     طب طوارئ الحرب

 لم كيفية التعامل مع االصابات الطارئة في حاالت الحرب والس
األكاديمية التقنية للخدمات الطبية الطارئة 

 وجراحة الحروب

  كتابة قراءة محادثة

اإلنكليزيةاللغة  جيد جيد جيد  

 اللغة العربية ممتاز ممتاز ممتاز

 الشركة / المنظمة منظومة شامنا الطبية

 المراجع

 األسم محمد العبدهللا

 المنصب الوظيفي قائد فريق اسعاف

 رقم التواصل ٠٩٣٢٠٢٣٤٩٣

 الشركة / المنظمة الجامعة الدولية للعلوم والنهضة 

 األسم محمد اسماعيل

 المنصب الوظيفي الجامعة الدولية لدى  رئيس االمتحانات

 رقم التواصل ٠٩٦٠٠٢٩٦٨٨

DTC الشركة / المنظمة معهد 

 األسم ايمن الشيخ

 المنصب الوظيفي مدير مركز كفرنبل

 رقم التواصل ٠٩٥٧٩٨٨٦٣٥

 الشركة / المنظمة مشفى الجواش



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم محمد االسعد

 المنصب الوظيفي فني عمليات

٣٧1٢1٩٥٨٤٩٣+  رقم التواصل 


