السيرة الذاتية
االسم

نوره عبدالعزيز العجمي

الجنسية

سعودية

تاريخ امليالد

1384/7/1هـ

مكان امليالد

الرياض

الحالة االجتماعية

أرمله

املؤهالت العلمية

ثانوية عامة

الخبرات العملية

.1
.2
.3
.4

الدورات

.1
.2

املهارات

•
•
•
•
•
•

حاليا مدير تنفيذي لمؤسسة وقف الملوان الوقفية
رئيس مجلس ادارة خيرات لحفظ النعمة  4سنوات
ناظرة على مؤسسة وقف الملون الوقفية
ناظرة في شركة كيان الوقفية لمدة سنتين
قائدة فريق تطوع فائض الطعام عام 1325هـ
دورة اعداد القادة مدتها  3ايام
دورة الثقة بالنفس مدتها  3ايام
دورة اعداد المدربين مدتها سبوع
مهارة القيادة (اإلدارة)
مهارة اتخاذ القرارات
مهارة الحدس القوي
مهارة التأثير
مهارة التواصل
مهارة المرونة بالتعامل

السيرة الذاتية
االسم

فوزية سليمان الشويعر

الجنسية

سعودية

تاريخ امليالد

 1385/7/1هـ

مكان امليالد

الرياض

الحالة االجتماعية

متزوجة

املؤهالت العلمية

بكالوريوس

التخصص

دراسات اسالمية

السنة

 1408هـ

املعدل

جيد جدا

السيرة الذاتية
االسم

تركية احمد عبده ابو حليمه

الجنسية

سعودية

تاريخ امليالد

 1380/7/1هـ

مكان امليالد

تبوك

الحالة االجتماعية

متزوجه

املؤهالت العلمية

الزمالة العربية  ،الزمالة السعودية ( درجة الدكتوراة)

املهنة

طبيبة استشارية

الخبرات

•
•
•
•

عضو في مجلس ادارة خيرات لحفظ النعمة في
دورته االولى من (1437هـ 1441 -هـ )
متطوعة في مجموعة فائض لحفظ الطعام سابقا
(حاليا جمعية خيرات لحفظ النعمة ) من فترة
1435هـ الى  1437هـ
متطوعة في مؤسسة وقف الملوان الوقفية
بالمشاركة في تنسيق مبادرة انسانية طبيب
عضو سابق في مجموعة عطاء التطوعية

السيرة الذاتية
االسم
الجنسية
تاريخ امليالد
مكان امليالد
الحالة
االجتماعية
املؤهالت
العلمية
املهارات
الخبرات

مريم علي صالح السلطان
سعودية
1384/7/1هـ
الرياض
متزوجة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

المؤلفات

بكالوريوس في طب االسنان عام  1410هـ
Bachelor Degree Of Dentistry 1990

التميز في مجال خدمة المجتمع والعمل التطوعي
التميز في مجاال التثقيف اسر ذوي االحتياجات الخاصة
عضو مجلس االدارة لجمعية خيرات لحفظ النعمة ومينة الصندوق
رئيس قسم التدريب والتعليم المستمر في مجمع عيادات طب االسنان بشرق الرياض من  1438/12هـ
الى  1439/5هـ
المشرف على االنشطة الميدانية بالشئون الوقائية بإدارة طب االسنان

رئيس قسم التوعية الصحية في مجمع شرق الرياض لطب االسنان
 1411هـ العمل في مركز صحي منفوحة الجديدة
 1415هـ العمل في مركز صحي النزهه
 1415هـ العمل في مركز صحي المرسالت
 1421هـ العمل في مركز صحي النزله اليمانيه بجده
 1422هـ العمل في مدينه الملك سعود الطبيه
 1335هـ العمل في مجمع االسنان التخصصي بشرق الرياض
 1437هـ العمل في مجمع طب االسنان بشرق الرياض والى االن
 1435 .1هـ المشاركة في اعداد كتيب عن صحة الفم واالسنان لالطفال اللذين لديهم توحد بعنوان
"انا طفل لدي توحد لكن ابتسامتي جميلة"
 .2مجموعة كتيبات عن العناية بصحه الفم واالسنان لجميه الفئات ذوي االحتياجات الخاصة
 .3كتاب بعوان( اسئلة من عيادتي لصحه اسنانك )

السيرة الذاتية
االنجازات

1418 .1هـ المشاركة في فعاليات المهرجان السعودي الثاني لطب االسنان الوقائي بالرياض
1421 .2هـ المشاركة في فعاليات اسبوع رعاية صحة الفم واالسنان يالرياض
1422 .3هـ المشاركة برنامج التعليم الطبي المستمر في مدينه الملك سعود الطبية
1423 .4هـ المشاركة في اللجان المنظمة للمؤتمر السعودي السابع لطب الفم واالسنان
1430 .5هـ المشاركة في االعمال التطوعية لمركز التأهيل الشامل لإلناث بالدرعية
1431 .6هـ التنسيق والمشاركة بزيادة مرضى السرطان بقسم االطفال بمدينه الملك سعود الطبية
1431 .7هـ المشاركة في الخدمات االجتماعية واالنسانيه التابعه للربطة االغاثيه لالجئين السوريين
1432 .8هـ المشاركة في فعاليات االسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحه الفم واالسنان بمدينه الملك
سعود الطبيه
1434 .9هـ المشاركة في اليوم العالمي للتوحد بالرياض
1435 .10هـ المشاركة في اليوم العالمي للتوحد بالرياض
1435 .11هـ المشاركة في اللجان المنظمة لألسبوع الخليجي الموحد الخامس لصحة الفم واالسنان
بالرياض ادارة طب االسنان بالمديرية العامه للشئون الصحية
1435 .12هـ المشاركة في اعداد كتيب عن صحة الفم واالسنان لألطفال اللذين لديهم توحد بعنوان"انا
طفل لدي توحد وابتسامتي جميله"
2014 .13م المشاركة في مؤتمر التوحد العالمي بالكويت
1435 .14هـ تكريم مقدم من ادارة مستشفى الملك خالد الجامعي للتبرع بالدم
1435 .15هـ الحصول على ميدالية االستحقاق من الدرجه الثالثه للتبرع بالدم مقدمه من الديوان الملكي
1436 .16هـ تقديم سلسله من المحاضرات وورش عمل توعويه ألسر ذوي االحتياجات الخاصة في
عده مراكز لذوي االحتياجات الخاصة بالرياض
1436 .17هـ المشاركة في فعاليات ملتقى صحة الرياض العملي لطب االسنان واالسبوع الخليجي
الموحد السادس بالرياض
 .18المشاركة في فعالية "قيل عني ولكن من انا" للتعرف بمرض الفصام عضو في اللجنة العليا المنفذة
في الفترة من 1437/5/7-6هـ
1437 .19هـ المشاركة بإلقاء محاضره توعويه ألمهات طالبات مركز التوحد للبنات بشرق الرياض
1438 .20هـ المشاركة في فعاليات ملتقى صحة الرياض العلمي لطب االسنان واالسبوع الخليجي
الموحد بالرياض
1438 .21هـ تنظيم فعالية صحية توعويه عن صحة الفم واالسنان بمعهد النور للكفيفات وجمعيه
االطفال المعاقين بالرياض
 .22المشاركة بأسبوع التطوع العالمي بمبادرة "فلنرسمها دربا" لربط العمل التطوعي بين التعليم
والصحة ومراكز ذوي االحتياجات الخاصة 1439هـ
 .23التثقيف الصحي والتعليم المستمر بجميع عيادات طب االسنان بشرق الرياض
التنسيق واالشراف على فعاليات االسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم واالسنان لعام 1439هـ

السيرة الذاتية
االسم

حصة محمد الشنيفي

الجنسية

سعودية

تاريخ امليالد

 1382/7/1هـ

مكان امليالد

الرياض

الحالة االجتماعية

متزوجة

املؤهالت العلمية

ثانوي

االعمال الخيرية

عضو مجلس ادارة جمعية خيرات لحفظ النعمة

السيرة الذاتية
االسم

شماء محمد يوسف الشنيفي

الجنسية

سعودية

تاريخ امليالد

1373/7/1هـ

مكان امليالد

الرياض

الحالة االجتماعية

متزوجة

املؤهالت العلمية
الخبرات

•
•

•

تفوق خبرة السيدة شماء الشنيفي في مجال العمل االجتماعي والتطوعي اكثر من35
عاما  .ولديها شغف كبير واهتمام بذوي االحتياجات الخاصة  .انضمت الى عضوية
مجلس ادارة جمعية صوت متالزمة داون في عام 2010
وتضع السيدة شماء خبراتها كأم لخمسة اطفال وتجربتها في سلك التعليم بتقديم رؤى
احترافية للمجلس وتأدية دور هام في مجال النشر الوعي ،فضال عن االستفادة من
قاعدة عالقاتها االجتماعية الكبيرة في دعم انشطة الجمعية .كما تستثمر وقتها في
االعمال والجهود التطوعية دفاعا عن القضايا الخيرية الهامه ،وتشغل في ذات
الوقت عضوية عدد من المنظمات الغير ربحية في المملكة العربية السعودية ،من
ضمنها جمعية النهضة النسائية الخيرية  ،جمعية دعم اضطراب فرط الحركة
وتشتت االنتباه ،والجمعية الخيرية لمتالزمة داون دسكا-السعودية
عضو مجلس االدارة – جمعية صوت متالزمة داون

االسم
الجنسية
تاريخ امليالد
مكان امليالد
الحالة االجتماعية
املؤهالت العلمية
التخصص
سنة التخرج
الجامعة
املؤهالت

السيرة الذاتية
سكينة محمد إسماعيل البهلكي
سعودية
 1386هـ
جدة
متزوجة
بكالوريوس
طب وجراحة
1410هـ
جامعة امللك عبدالعزيز بجدة
• الزمالة العربية لطب األطفال لعام (1419ه)
• دبلوم طب األطفال –املستشفى العسكري بتبوك -عام  1415ه
• دورة العلوم األساسية التطبيقية –جامعة امللك فيصل بالدمام عام  1413ه
• بكالوريس الطب والجراحة – جامعة امللك عبدالعزيز  1411 -1410ه

التسلسل الوظيفي

• إستشاري أطفال عام بمستشفى امللك سلمان من عام  1426الى تاريخه
• اخصائي اول مستشفى األمير سلمان بن عبدالعزيز من عام 1423
• طبيب مقيم مستشفى الوالدة واألطفال بجدةمن عام  1414ه الى 1419
• طبيب مقيم الرعاية الصحية األولية من عام  1412الى 1414

الخبرات

• العمل في الرعاية الصحية األولية لعام 1412
• العمل بمستشفى الوالدة واألطفال بجدة – قسم األطفال – بتخصصاته املختلفة (الحضانه الطوارى
العناية املركزه –امراض الدم – االمراض الوراثية)
• حضور مؤتمرات طبية داخل وخارج اململكة
• االشتراك في التدريب في دورات برنامج مشورة الرضاعة الطبيعية لعام 1423-1422
• عضو في لجنة االر ضاع الطبيعي لعام  1423 -1422ه

الدورات

• دورة تدريبية على برنامج مشورة الرضاعة الطبيعية ( برنامج مستشفيات صديقة الطفل ) بالرياض 1422
• دبلوم طب األطفال املستشفى العسكري بتبوك
• دورة العلوم األساسية التطبيقية – جامعة امللك فيصل بالدمام لعام  1413ه

السيرة الذاتية
االسم

فوزية صالح الرميزان

الجنسية

سعودية

تاريخ امليالد

1959-1-11

مكان امليالد

الرياض

الحالة االجتماعية

متزوجة

املؤهالت العلمية

بكالوريوس

التخصص

 دبلوم حاسب اليدبلوم هندسة ديكورتوعية املجتمع بحفظ النعم وعدم الهدر واملشاركة
بحفظها

االهداف

السيرة الذاتية
غادة بنت عبده االمير

االسم
الجنسية

سعودية

تاريخ امليالد

 1390/5/27هـ

املؤهالت العلمية

الثانوية العامة

الشهادات

• دورة اإلنعاش القلبي الرئوي – مستشفى رعاية الرياض
• دورة اإلسعافات األولية والطوارئ  -مستشفى رعاية
الرياض

الخبرات

•
•
•
•
•

دبلوم الهندسة النفسية – خبرات للتدريب
دورة اللغة اإلنجليزية -جامعة ماريماونت االمريكية
دورة االبداع في حل المشكالت – مركز مطمئنة الطبي
متطوعة في جمعية خيرات منذ انطالقها
متطوعة في مؤسسة إضفاء الخير لتنمية األعمال من أجل
الشباب
مشرفة في منتديات مدارس الرواد األهلية لمدة  4سنوات
القاء محاضرات توعوية وإرشادية لطالبات الثانوية
العامة في المكتبة المركزية لمدارس الرواد األهلية
تدريس القران لكبيرات السن وإلقاء المحاضرات في
المناسبات العامة في مركز الملك سلمان االجتماعي

•

بذل كل مجهود على المستوى الشخصي للتعريف
بالجمعية
االرتقاء بعمل الجمعية
تحقيق رؤية الجمعية
المشاركة في جميع االنشطة

•
•
•
األهداف والطموح

•
•
•

السيرة الذاتية
االسم

هدى علي الحقباني

الجنسية

سعودية

تاريخ امليالد

1381/7/1

مكان امليالد

الرياض

املؤهالت العلمية

دبلوم لغة انجليزية

الخبرات العملية

شربكة ومؤسسة ونائبة املديرة في مؤسسة أريسعضو في مؤسسة مداد الخير للرعاية االجتماعيةعضو في جمعية الفصاممساعدة االسر املحتاجة برفع كفاءتها العملية والعلمية

االهداف

