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ولقب قدوة كلية التمريض

نقاط االهتمام :

اإلبداع - التقّدم - التطوير المستمر

عمل الفريق - القيادة

بيانات التواصل :

+966 54 706 3290
Amgad-707@hotmail.com

المسيرة المهنية :
1. مشرف نشاط الصفي في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع بمكة المكرمة 

عام 2017 
2. مشرف النقل والمواصالت في البرنامج الصحي التطوعي بالحج بمكة المكرمة عام 2018

3. رئيس نادي التمريض الطالبي بجامعة أم القرى عام 2019 م
4. مشرف برنامج الصحة النفسية بجمعية درهم وقاية بمكة المكرمة عام 2019 م

5. أمين الهيئة االستشارية لألنشطة الطالبية بجامعة أم القرى عام 2021

الدورات واللقاءات :
1. دورة اللغة اإلنجليزية من أكاديمية أكسفورد بواقع 48 ساعة في عام 2011 بمكة المكرمة 

2. ورشة عمل بعنوان صناعة المشاريع المجتمعية من شركة ركين بواقع 10 ساعات في عام 2017 
بمكة المكرمة 

3. ورشة عمل بعنوان تحديد االحتياجات المجتمعية من شركة ركين بواقع 15 ساعة في عام 2017 
بمكة المكرمة 

4. ورشة عمل بعنوان إدارة المشاريع المجتمعية من شركة ركين بواقع 15 ساعة في عام 2017 
بمكة المكرمة

بمكة   2017 عام  في  ساعة   15 بواقع  ركين  شركة  من  المتطوعين  إدارة  بعنوان  عمل  ورشة   .5
المكرمة 

6. ورشة عمل بعنوان مهارات االبتكار العامة  من مدينة الملك عبدهللا الطبية بواقع 3 ساعات في 
عام 2018 بمكة المكرمة

7. ورشة عمل بعنوان التفكير التصميم من مدينة الملك عبدهللا الطبية بواقع ساعتين ونصف في 
عام 2018 بمكة المكرمة

8. برنامج تدريب التمريض الصيفي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث بواقع 
152 ساعة في عام 2019 بمدينة الرياض

9. لقاء معرفي عن بعد بعنوان إدارة المشاريع االعالمية من مؤسسة مبادرة التغيير بواقع ساعتين 
في عام 2020 

سلطان  بن  فهد  جامعة  من  واإلنترنت   اآللي  الحاسب  اختبار  الجتياز  بعد  عن  تأهيلي  برنامج   .10
بواقع 60 ساعة تدريبية في عام 2020 

11. برنامج القيادة التنفيذية عن بعد من مركز دراسات القيادة بواقع 15 ساعة في عام 2020
 16 المطورون  مركز  من  بعد  عن  المســتــشـــفــــيـــــات  أقسام  داخل  المدربين  تدريب  دورة   .12

ساعة تدريبية في عام 2020

الخبرات المكتسبة :
1. استخدام برامج مايكروسوفت

2. إدارة المتطوعين
3. تأسيس نادي طالبي
4. صناعة برامج طالبية

5. قيادة فريق
6. تقديم الرعاية للمرضى
المنومين بالمستشفيات

مهارات شخصية :

االنجازات :
1. حفظ القرآن الكريم كاًمال 

2. الحصول على لقب قدوة كلية التمريض في عام 2018 
على  االلقاء  مسابقة  في  األول  المركز  على  الحصول   .3

مستوى جامعة أم القرى في عام 2019
التمريض  كلية  من  الشرفية  العميد  قائمة  على  الحصول   .4

في عام 2020


