





















































































فوزيه علي الغامدي

F 
A

نبذة شخصية:  
 طالبة متريض يف السنه الثالثة, مؤسِسة منصة 

تعليميه للتمريض ومُنشأه لفريق عمل ، لدي 
خبره يف التصميم والكتابة , عملت كمترجمه 

سابقا وكاتبة مقاالت , مسعفة معتمدة 
ومتطوعة   يف عدة مجاالت ،شغوفة و أتطلع 

     . لصُنع نسخة أفضل من ذاتي مستقبالً

-شهادة مكافحة العدوى من الهالل االحمر جامعة ام القرى - كلية التمريض 
 -بطاقة مكافحة العدوى من منظمة الصحه العاملية   

-اجتياز برنامج التطوع الصحي اجملتمعي 
-شهادة اجلودة وسالمة املرضى  

-دورة رسم (نادي التمريض يف ام القرى)  
-شهادة ادارة الكوارث واالزمات  

-شهادة دورة الصحه والسالمه املهنيه  
-شهادة ادارة االداء   

-اجتياز برنامج االمير نايف لالسعافات االوليه  

-حضور ملتقى (اسأل عن كورونا) ، قسم االدارة الصحية يف جامعة 
امللك عبدالعزيز 

-شهادة محاضرة كورونا اواخر املستجدات  
-شهادة الهدي النبوي يف التغلب على االزمات 

-اجتياز برنامج املهارات القيادية 
-شهادة تصميم الفرص التطوعيه  

-شهادة مهارات التحدث باللغه االجنليزيه 
-اجتياز مبادرة مسك لالمير محمد بن سلمان     

 دورات و شهادات 

اجنازات و أعمال تطوعية

رخصة معتمدة 

للتواصل 

Email
fOZFOZH261@GMAIL.COM

BASIC LIFE SUPPORT (BLS)
 مدينة امللك عبداهللا الطبية 

PEDIATRIC ADVANCED LIFE 
SUPPORT (PALS)

جمعية القلب االمريكية 

املهارات

التعليم االكادميي : 
 

جامعة ام القرى - بكالوريس متريض 
السنة الثالثة  
املستوى السادس

  nursing zone انشاء مدونة تطوعية تعليمية للتمريض-
- ترجمة وتدقيق مقاالت علمية 

-كاتبة مقاالت صحية يف مجلة جمعية تواصل 
-قيادة فريق عمل مدونة التمريض 

-قيادة الدفعة ملدة فصل دراسي  
- متثيل كلية التمريض يف حملة معرض اليوم العاملي للسكر بالتعاون مع  

التجمع الصحي جلمعية شفاء التطوعية   
- تطوع توعوي يف مركز “التطوع الصحي يف وزارة الصحه” مبعدل ٣٠ ساعة 

-التطوع يف احلرم الشريف كمسعف يف الهالل االحمر  
 ضمن مبادرة اجلمعة يومًا للتطوع مبعدل ١٨ ساعة  

العمل يف فريق اإللقاءالكتابة 

قيادة الفريقالتفكير االبداعي 

- تنفيذ 97 ساعه تطوع خالل فترة اجلائحه مع 
منصة التطوع  

-  تطوع حملة اليوم العاملي للسكر   
-عضوه يف نادي العالج الطبيعي 

-عضوه  سابق  يف نادي كلية الطب 
- عضوه سابق يف نادي كلية التمريض 

- تنفيذ حملة الوقاية من كورونا مبدرسة االبتدائية 
الرابعة والعشرون 

- عضوه وكاتبة يف جمعية تواصل لذوي االحتياجات 
اخلاصة 




