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 األعمال التطوعية

مقدم ميداني
نادي التمريض الطالبي

مبادرة االحتفاء باليوم الوطني ال90
بمجموع 5 ساعات تطوعية

مسعف
هيئة الهالل األحمر السعودي

بمجموع 214 ساعة تطوعية

الجمعة يوما للتطوع في الحرم
المكي الشريف



برنامج التطوع االسعافي بالحرم
المكي الشريف لشهر رمضان



مبادرة رياضية مباراة االتحاد
والوحدة



فرز بصري في جامعة أم القرى 

مثقف صحي
الجمعية الخيرية للرعاية الصحية األولية درهم

وقاية
التوعية بأضرار التدخين

بمجموع 25 ساعة تطوعية

عضو الفريق الميداني
الجمعية الخيرية للرعاية الصحية األولية درهم

وقاية ووزارة الصحة
تطعيم الحملة الوطنية لمكافحة شلل األطفال

بمجموع 35 ساعة تطوعية

مسؤول شؤون المشاركين إلدارة حملة
إعالنية

وحدة التمريض التطوعي بجامعة ام القرى
بمجموع 15 ساعة تطوعية

مسؤول التنظيم
نادي التمريض الطالبي بجامعة أم القرى

بمجموع 40 ساعة تطوعية

World Day of Older Person 

First Aid Awareness Campaign 

World Children`s Day 

Medical sign Language 

قائد الحملة الميدانية
نادي التمريض الطالبي بجامعة أم القرى

World diabetes day
بمجموع 20 ساعة تطوعية

متحدث بالنوادي الطبية
جامعة أم القرى

بمجموع 13 ساعة تطوعية

نادي الطب والجراحة الطالبي 
نادي الصيدلة الطالبي 

مساعد بحملة كسوة الشتاء
جمعية مراكز األحياء

بمجموع 3 ساعات تطوعية

متحدث
جمعية التطوع الخيرية فزعة

بمجموع 16 ساعة تطوعية

 ورش العمل

مؤتمر هيئة التخصصات الصحية
بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

2020-2019
جدة

Nurses role in alert uses

medication and safety



Code management of pregnant

women



How to deal with patients with

mental disorder



Airway intubation 

Ergonomic 

هيئة الهالل األحمر السعودي
ورشة عمل نحو مليون متطوع 2019

 المهارات

• القدرة على قيادة
المجموعات بفعالية

ونجاح

• االلتزام بالمواعيد
وتّحمل ضغوط

العمل

• التجديد واإلبداع
في العمل

• القدرة على التعامل
مع برامج

مايكروسوفت
اوفيس

• القدرة على العمل
المفرد أو العمل مع

مجموعة

• سرعة التكيف
والمرونة مع

متطلبات العمل

• القدرة على مقابلة
الجمهور وتحفيزهم

• القدرة على
التواصل مع مختلف
البيئات االجتماعية

وإتخاذ القرارات

 نبذة عني
شغوف ومحب للعمل التطوعي ، أسعى لتقديم الخدمة للمجتمع من خالل خبراتي ومهاراتي

المكتسبة، وأؤمن أن العمل الجماعي والتواصل الفعال أحد أسباب نجاح بيئة العمل، ذو مهارة
قيادية عالية من خالل :

قيادة دفعة تمريض ٣٨ من السنة الثانية لمدة ٨ أترام
قيادة اللجنة التنظيمية بنادي التمريض الطالبي بجامعة أم القرى لعام ١٤٤١هـ

قيادة لجنة العالقات العامة بنادي التمريض الطالبي بجامعة أم القرى لهذا العام
الحالي ١٤٤٢هـ

مسؤول شؤون المشاركين بوحدة التمريض التطوعي بكلية التمريض بجامعة أم
القرى لعامي ١٤٤١-١٤٤٢هـ

نائب وحدة التنسيق والتنظيم بمبادرة وانفعني بما علمتني بكلية التمريض
بجامعة أم القرى لعامي ١٤٤١-١٤٤٢هـ

عضو متطوع في هيئة الهالل األحمر السعودي منذ عام ٢٠١٩ الى االن
حاصل على أكثر من ٤٥٠ ساعة تطوعية تتضمن المبادرات التطوعية والدورات

التدريبية

 الخبرات العملية
Jul 2019
Aug 2019

مندوب صحة (موسمي)
المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية

مكة 

Aug 2017
Oct 2017

محاسب
الند مارك (شو إكسبرس )

مكة 

Aug 2016
Sep 2016

موظف مبيعات موبايلي ( موسمي )
شركة العالمية

مكة 

Aug 2015
Oct 2015

موظف استقبال (موسمي )
فندق الريادة كريم

مكة 

 التعليم االكاديمي
شهادة الثانوية العامة (مقررات)2016

ثانوية الحكم بن هاشم
مكة

تخصص علوم طبيعية بتقدير ممتاز نسبة ٪94.08 .


2017
2021

بكالوريوس / تمريض
كلية المريض ، جامعة أم القرى

 الدورات التدريبية
هيئة الهالل األحمر السعودي2019 2020

دورة أساسيات العمل التطوعي 
دورة مكافحة العدوى 

الريادة واالبتكار في المبادرات التطوعية 
برنامج األمير نايف لمبادئ اإلسعافات األولية 

منتدى منطقة مكة المكرمة األول للتطوع 

نادي التمريض الطالبي بجامعة أم القرى2019 2020
دورة حقوق الممارس الصحي 

دورة أساسيات التصميم الجرافيكي 
دورة المصطلحات الطبية 

دورة الشخصية اإليجابية وصناعة النجاح 
دورة القياد الذاتية 

دورة التأثير واإلقناع 
دورة ضغوط العمل وكيفية التخلص منها 

Pride of our country 

كلية خدمة المجتمع بجامعة أم القرى2020
بواقع 9 دورات من أهمها :

دورة قوة التغيير 
دورة أنماط الشخصية 

دورة إدارة الذات واستثمار األزمات 
دورة التفكير اإلبداعي وتقنيات االبتكار 

دورة المهارات الالزمة لكتابة خطة البحث العلمي 

جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية2020
Let's break the chain of COVID-19 infection

مجلس كلية فلوريدا للتمريض2020
فايروس كورونا لممتهنين التمريض

األكاديمية الطبية اإلفتراضية2020
تجنب األخطاء الطبية

2020PreQuest education
PreQuest online databases 2020

أكاديمية أوكسفورد للغة اإلنجليزية
اللغة اإلنجليزية لمدة شهر

 ملخص اإلنجازات
• قائد دفعة تمريض ٣٨ من السنة الثانية لمدة ٨ أترام

• قائد اللجنة التنظيمية بنادي التمريض الطالبي لعام ١٤٤١هـ ، وحصلت على شهادة شكر وتقدير
• قائد لجنة العالقات العامة بنادي التمريض الطالبي لهذا العام الحالي ١٤٤٢هـ

• مسؤول شؤون المشاركين بوحدة التمريض التطوعي بكلية التمريض لعامين ١٤٤١-١٤٤٢هـ
• شهادة شكر وتقدير وعدد ساعات تطوعيه في مشاركتي اثناء جائحة كورونا بوحدة التمريض التطوعية

• نائب وحدة التنسيق والتنظيم بمبادرة وانفعني بما علمتني بكلية التمريض لعامين ١٤٤١-١٤٤٢هـ
• عضو متطوع في هيئة الهالل األحمر السعودي منذ عام ٢٠١٩ الى االن

• حاصل على وسام "رائد التطوع" من هيئة الهالل األحمر السعودي لعام ٢٠٢٠
• شاركت في عدة حمالت تطوعيه لخدمة الجامعة والمجتمع من عام ٢٠١٨ لعام ٢٠٢٠ مع النوادي الجامعية

وفرق تطوعيه من خارج الجامعة
• شهادة شكر وتقدير من جامعة ام القرى على مشاركتي في موسم العمرة لعام ١٤٤٠هـ

• شهادة شكر وتقدير من كلية التمريض بجامعة ام القرى على حضور مؤتمر متطوعون ومتطوعات لعام
١٤٤٠هـ

• مشارك في فعالية الجمعة يوما للتطوع لمدة ٧ أسابيع في الحرم المكي الشريف والتي تمثلت بالنزول
كل يوم جمعة ميدانيًا لتقديم الخدمة الصحية للمصلين

• حضرت عدة دورات تدريبية في مجال تطوير الذات ومجاالت أخرى من عام ٢٠١٨ الى عام ٢٠٢٠
• رخصة مسعف أولي من هيئة الهالل األحمر

• شهادة شكر وتقدير على موسم العمرة من هيئة الهالل األحمر السعودي لعام ١٤٤٠هـ
• حضرت ٦ ورش عمل تدريبية ومحاضرات تعليمية التي أقيمت في مؤتمر التخصصات الصحية المقام

بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية لعامي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠
• ضيف برنامج ليالي أجيال االجتماعي على قناة أجيال السعودية في عام ١٤٣٧هـ

• أكثر من ٤٥٠ ساعة تطوعية تتضمن المبادرات التطوعية والدورات التدريبية





























عزام عبدهللا سردار


