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 حانضيزِ انذاذي
 

 

 

 

 

 

    انًياحي يىصى صهيمياجذ  اياد :       ـى ـــــــــاالصــ

  2/1/1986     : ذاريخ انًيـالد 

 يرزوج انحانح انزوجيح :

 يضــــهى  :   انذيـــــــــــاَح

   ذًزيض   :     صــانرـخـص

 ذًزيض انثانغيٍعهىو  دكرىراِ فهضفح في      انذرجح انعهًيح :

 انهقة انعهًي: يذرس       

 كهـــيح انرــًزيض جايعح تغذاد/ :   عُىاٌ انعًم

    :     07703995897  انهاذف انُقال

  ayadmajid@yahoo.com: كرزوَياالنانثزيذ 

 

 

 أوالً : انًؤهالخ انعهًيح  

 

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 02/7/0228 كميــــة التطريض بغداد

  5/2/2014 كميــــة التطريض بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 0202 كميــــة التطريض بغداد
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    أخرى

 ثاَياً : انرذرج انىظيفي . 

 

 : انرذريش انجايعي . ثانثا 

 انى -يٍ انفرزج   انجايعح )انًعهذ / انكهيح(  انجهح ت

 الى االن- 2000 جامعة بغداد كمية التطريض  .1

 

 

 

 : انًقزراخ انذراصيح انرى قًد ترذريضها. راتعا 

 ةـالسن المـــــادة القســـم ت

 until-2010 اساسٌات التمرٌض فرع اساسٌات التمرٌض  .1

now 

0.  
 فرع اساسٌات التمرٌض

 2015 -0212 المادة االختٌارٌة/ تمرٌض العناٌة القلبٌة

 0202-0219 تمرٌض حاالت حرجة/ المرحلة الرابعة   .2

 انى –انفرزج يٍ  انجهح انىظيفح خ

1 
الطركز العراقي المراض القمب/دائرة مديظة  الدورية اإلقامة /مطرض جامعي

 2010 -2000 الطب / وزارة الصحة

 2011-2010 جامعة بغدادكمية التطريض/  معيد 2
3 

 2016-2014 كمية التطريض / جامعة بغداد مدرس مساعد

 الى االن -2017 كمية التطريض / جامعة بغداد مدرس 
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 انري شارك فيها. وورط انعًم انعهًيحوانُذواخ انًؤذًزاخ : خايضا 

نوع  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 حضور كمية التطريض 2009 (15الطؤتطر العمطي لمتطريض )  .1

 ريبتد مستشفى بغداد التعميطي/دائرة مديظة الطب 2010 دورة الطوارىء  .2

3.  
 حضور قاعة درب الطوسوي  –كمية التطريض  2013 الطؤتطر العمطي لمتطريض السابع عشر

 مشاركة مستشفى الواسطي/دائرة صحة الرصافة TOT 2010دورة   .4
 الرئوي  اقامة دورة حول االنعاش القمبي  .5

CPR 

 مدرب كمية التطريض /جامعة بغداد 2014

 محاضر+مدرب كمية التطريض /جامعة بغداد 2014 اعطاء دورة لططرضيي وزارة الصحة  .6

اعطاء ورشة عطل حول االسعافات   .7
 االولية لمحشد الشعبي

2019 
 يحاضز+يذرب كهيح انرًزيض /جايعح تغذاد

حول  الكترونية اعطاء ورشة عطل  .8
 الظشر في الطجالت الرصيظة

 محاضر كمية التطريض /جامعة بغداد        2020

لمدرسات مؤتطر الكتروني افتراضي   .9
 مشارك  كهيح انرًزيض /جايعح تغذاد           2020 االولية

 

 سادسا: كتب الشكر والتقدير 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

 2016 المساعد العلمي لرئيس الجامعة كتاب شكر وتقدير  .1

 2015 رئيس الجامعة كتاب شكر وتقدير  .0

 0212 العمٌد ٌركتاب شكر وتقد  .2

 0212 المساعد العلمً لرئٌس الجامعة كتاب شكر وتقدٌر  .4
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 0214 رئٌس الجامعة كتاب شكر وتقدٌر  .2

6.  
لحصولً على المركز الثانً فً دورة التأهٌل 

 التربوي
 0214 رئاسة جامعة بغداد

7.  
حصول كلٌة التمرٌض على المرتبة الثانٌة بٌن 

 كلٌات التمرٌض فً العراق
 0212 جامعة بغداد

 0212 كلٌة التمرٌض/ جامعة بغداد بمناسبة الجهود المبذولة فً ٌوم كلٌة التمرٌض  .8

9.  
حصول كلٌة التمرٌض على المركز الثالث خالل 

 تقٌٌم ضمان الجودة وتقٌٌم االداء
وزارة التعلٌم العالً والبحث 

 العلمً
0211 

 0211 كلٌة التمرٌض/ جامعة بغداد بعد انتهاء الفصل الدراسً  .12

 0211 كلٌة التمرٌض/ جامعة بغداد بعد انتهاء الفصل الدراسً  .11

10.  
حصول دائرة مدٌنة الطب على المركز الثالث فً 

 دوائر وزارة الصحة
 0229 وزارة الصحة

12.  
حصول دائرة مدٌنة الطب على المركز الثالث فً 

 دوائر وزارة الصحة حسب التقوٌم االحصائً
 0228 وزارة الصحة

 0202 جامعة بغداد من رئٌس الجامعة كتاب شكر وتقدٌر  .14

 

 

 ات .ــ:اللغ  سادسا 

  اللغة العربية       

  االنكليزيةاللغة  


