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شهادة الثانوية العامة

2016  

ثانوية الثامنة عشر بمكة

تخصص علوم طبيعية بتقدير ممتاز بنسبة

 %98

فخورة بكوني 

بكالوريوس / تمريض

2017 - 2021

السنة الرابعة - كلية التمريض بجامعة ام القرى

التدقيق اللغوي

القيادة 

مهارات التواصل

االلتزام بالوقت 

العمل بروح الفريق الواحد

التصميم 

ة  ي تطوع ل ا ألعمال  ا

مبادرة التوعية الصحية الميدانية (خليك حريص) اثناء جائحة كورونا - 2020

عضو الفريق الميداني في حملة التطعيم ضد شلل األطفال - 2019

نادي التمريض الطالبي[2020]:

ة  ي ب ي ر د ت ل ا دورات  ل ا

Al-Imam Muhammad bin 

Saud Islamic University [2020]: 

تي  ا ز جا ن ا

 Covid-19 وسام أبطال وقاية

وسام رائد التطوع 

تمثيل كليتي (كلية التمريض) عبر فيديو

مع المركز اإلعالمي بجامعة ام القرى

بنقل تجربة تطوعي خالل جائحة كورونا

BLS رخصة

 Infection control رخصة

 Emergency first response رخصة

جمعية درهم وقاية [47 ساعة تطوعية]:

وحدة التمريض التطوعي[15 ساعة تطوعية]:

الهالل األحمر السعودي[54 ساعة تطوعية]:

مسعف في مبادرة الجمعة يوًما للتطوع  - 2019-2021

مبادرات التطوع المجتمعي للتوعية بأزمة كورونا - 2020

نادي التمريض الطالبي[16 ساعة تطوعية]:

النادي الطالبي الطبي[38 ساعة تطوعية]:

قائدة حملة قطعة مني - 2020

قائدة حملة اليوم العالمي للسكري - 2019

متحدثة في الحملة التوعوية في اليوم العالمي للسكري - 2019

متحدثة في حملة التئام للتوعية باالسعافات األولية- 2019

 

دورة المصطلحات الطبية

 [Healty lifestyle] دورة

دورة البحث العلمي

دورة فن الموالج

دورة أساسيات التصميم الجرافيكي

دورة الشخصية االيجابية وصناعة النجاح

دورة القيادة الذاتية

دورة التأثير واإلقناع

دورة ضغوط العمل وكيفية التخلص منها

دورة تطريز

ندوة ثقافية بعنوان يوم برعاية كتاب

دورة تمازج في فنون الرسم

  Fundamental of clinical Research course

مركز دراسات القيادة [2020]:

دورة القيادة التنفيذية

هيئة الهالل األحمر السعودي[2020]:

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية[2020]:

دورة مكافحة العدوى

البرنامج التدريبي (التطوع الصحي المجتمعي)

American Heart Association:

BLS

Primary and secondary care

with CPR and AED

Global Office Of Senior 

Trainers Academy[2020]:

Executive Ladership program 
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