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اروفائي عبدالواحد شقد
966555009834+-المملكة العربیة السعودية -مكة المكرمة 

s438008683@st.uqu.edu.sa or Shiqdarw@gmail.com

من أنا؟
المھاراتوتطويرللعملوطموحشغوف،هللابإذنالتخرجمشارفعلىتمريضطالب

المجاالتمختلففيتطوعیةساعة424يقاربماحصدتالحمدو�،والتعلموالتطوع
ومنالسیاراتلعالممحب،2020تطوعروادومن،أوسمه4علىوحائز،الصحیة
محوأطالمختلفةالثقافاتحولمطّلع،العملبطاقاتوجمعالرومانیةالمصارعةھواياتي
.ثالثةكلغةاألوردولغةتعلممنللتمكن

اللغة والمھارات
Illustratorمبتدئ في استخدام الـMS-Officeاستخدام اللغة اإلنجلیزية

اإلسعافات االولیةوإدارة الحشود، المرونة في العملحل المشكالت واتخاذ القرار

مراحل التعلیم
التمريضفيبكالوريوس•

.السعوديةالعربیةالمملكة،المكرمةمكة–القرىأمجامعة
)نظام المقررات(المرحلة الثانوية •

.عوديةالمملكة العربیة الس، مكة المكرمة–مدرسة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الثانوية 

إلى اآلن- 2018

2016-2017

۱
۱

mailto:s438008683@st.uqu.edu.sa
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خبرات تطوعیة في مجال التخصص

مبادرةفيكمتطوعوقايةدرھموجمعیة،الصحيالتطوعمنصةمنشھادةعلىحاصل•
.تطوعیةساعة24بواقع،والمصلینللمعتمرين)البصريالفرز(بمھاموالقیام)آمناً حرماً (

2020/11/27-2020/10/18

۲

بمكةالصحیةالشؤونمديريةمعبالتعاونوقايةدرھمجمعیةمنشھادةعلىحاصل•
اللخالطبیةالمستلزماتتوصیلمبادرةفي،الصحيالوقفصندوقوبرعايةالمكرمة

.تطوعیةساعة15بواقعكوروناجائحة

2020/07/01-2020/09/30

الصحیةالشؤونمديريةمعوبالتعاون،الصحيالتطوعمنصةمنشھادةعلىحاصل•
مبادرةفيكمتطوعالصحيالوقفصندوقوبرعايةوقايةدرھموجمعیةالمكرمةبمكة

162بواقعكوروناجائحةخالل)المساندةالخدمات(بمھاموالقیام)المیدانيالمسح(
.ساعة

2020/04/11-2020/06/25

والقطاعاتالمراكزشؤونإدارةمعبالتعاونوقايةدرھمجمعیةمنشھادةعلىحاصل•
نیةالوطالحملةخاللمیدانيفريقمشرفكمتطوع،المكرمةمكةبمنطقةالعامةللصحة

.ساعة35بواقعاالطفالشلللمكافحة

2020/02/19-23

كمقدم للخدمات التمريضیة للمرضى ، جمعیة درھم وقايةحاصل على شھادة من •
.ساعة تطوعیة 29المنومین بالمستشفیات بواقع 

2020

كمقدم للخدمات التمريضیة للمرضى ، جمعیة درھم وقايةحاصل على شھادة من •
.  ساعة تطوعیة58المنومین بالمستشفیات بواقع 

2019

بمبادرةالطبیةالخدماتلجنةفيكمتطوع،وقايةدرھمجمعیةمنشھادةعلىحاصل•
عظیمتمشروعضمنالوطنيوالتراثالسیاحةھیئةقبلمنالمنظمة)ثوربجبلالعناية(

.الحرامالبلد

2018/03/10

الجمعة يوماً للتطوع في(بمبادرة ھیئة الھالل األحمر السعودي حاصل على شھادة من •
.ساعات تطوعیة 6بمعدل) الحرم المكي الشريف

2020/01/01

فرز بصري للمصلین(بمبادرة ھیئة الھالل األحمر السعودي حاصل على شھادة من •
.ساعات تطوعیة6بمعدل) لصالة  الجمعة بجامع الشنقیطي

2020/08/21

فرز بصري في جامعة (بمبادرة ھیئة الھالل األحمر السعودي حاصل على شھادة من •
.ساعات تطوعیة 8بمعدل ) أم القرى

2020/06/16-26



الجمعة يوماً للتطوع (بمبادرة من ھیئة الھالل األحمر السعودي حاصل على شھادة •
.ساعات تطوعیة خالل العديد من االيام42بمعدل ) بالحرم المكي الشريف

2019/11/01_10/25_06/14_03/15_02/22_02/15_02/09

۳

إلنھاء متطلبات دورة اإلسعافات ھیئة الھالل األحمر السعودي حاصل على شھادة من•
منطقة إدارة التدريب ب(بمنطقة ) برنامج األمیر نايف لمبادئ اإلسعافات األولیة(األولیة بـ

.ساعات تطوعیة6بمعدل ) مكة المكرمة

2019/03/18-19

)  ترف(في حملة التوعیة بأمراض القلب نادي التمريض الطالبي حاصل على شھادة من •
.ساعتین تطوعیة2كمتحدث بواقع 

2020/12/05-11

)أشھر3(96بمكتب الخدمة المیدانیة ، عضو إسكان مشعر عرفات•

)  أشھر3(96بمكتب الخدمة المیدانیة ، عضو إسكان مكة المكرمة•

)  أشھر3(82مساعد مدير المالیة بمكتب الخدمة المیدانیة •

)  أشھر3(82بمكتب الخدمة المیدانیة ، مساعد عضو إسكان مشعر منى•

)أشھر3(108موظف استقبال بمكتب الخدمة المیدانیة •

2019

الجتیاز دورة مكافحة العدوى في ھیئة الھالل األحمر السعودي حاصل على شھادة من •
.ساعات تطوعیة3المركز التدريبي التابع لإلدارة منطقة مكة المكرمة بمعدل 

2020/03/12

في حملة سرطان الثدي كمنظم بواقع       نادي الطب الطالبيحاصل على شھادة من•
.  ساعات تطوعیة4

2020/10/21-28

ة في حملة التوعیة باإلسعافات األولینادي التمريض الطالبي حاصل على شھادة من •
.ساعات تطوعیة6كمتحدث بواقع

2019/12/05-06

م في حملة الیوم العالمي للطفل كمنظنادي التمريض الطالبي حاصل على شھادة من •
.ساعة تطوعیة12بواقع 

2019/11/21-22

دث في حملة الیوم العالمي للطفل كمتحمن نادي التمريض الطالبي حاصل على شھادة •
.ساعات تطوعیة6بواقع 

2019/11/21-22

).صحتك تھمنا(نظیر المشاركة في معرض مدرسة جیل اإلبداع حاصل على شھادة من •
2018/11/01

)جنوب آسیاحجاجمطوفيمع مؤسسة(خبرات عامة 

2018

2017

2015

2014



٤

•Medical Volunteer Training Program

حضور ورشة عمل بعنوان •

)How to deal with patients with mental disorder(

حضور ورشة عمل بعنوان•

)Code management of pregnant women(

)The art of  moulage(حضور ورشة عمل بعنوان •

Onlineدورة أساسیات العمل التطوعي •

Onlineاجتیاز دورة الصحة والسالمة المھنیة •

2020/06/01

2020/01/28-30

2020/01/28-30

2020/05/13

جوائز وإنجازات

في جمعیة ) 2020-2019(صنفت من ضمن قائمة أعلى عدد ساعات تطوعیة خالل عام •
.درھم وقاية

2020

من وزارة الصحة) 19كوفیدأبطال (حاصل على وسام •

من ھیئة الھالل األحمر السعودي) م2020رائد التطوع (حاصل على وسام •

من جمعیة درھم وقاية) COVID-19_أبطال وقاية(حاصل على وسام •

من نادي ) ھـ1441-1440قادة نادي التمريض (حاصل على درع ووسام وشھادة •
التمريض الطالبي

حاصل على شھادة من موسوعة جینیس العالمیة للمشاركة كمنظم•
حاصل على شھادة حضور معسكر تصمیم الجرافیك من منصة غالف المھن•

من نادي التمريض الطالبي) ھـ1440-1439قادة نادي التمريض (حاصل على درع •
2019

ت ضمن فعالیا، فريق وزارة التعلیم بمجال رواد أعمال ناشئون–الفوز بالمركز الثالث •
.وحصولي على خطاب شكر من مدير عام التعلیم بمنطقة مكة المكرمة، مھرجان عكاظ

2016-2017

ةدورات تدريبی

2020/01/28-30

2020/05/13



٥

•Online course about Infection Prevention & Control for COVID-19

•Online course from Harvard medical school, about COVID-19:

where we are today?

•Online course (Prevention of medical errors)

)خدمات االستقبال(إتمام دورة تدريبیة بعنوان •

مقدمة من قبل وزارة الحج والعمرة

2020/05/02

2020/04/29

2019/09/03

2018/07/03-04

...انتھى

......اتمنى بأن يكون ملفي نال إعجابكم

.........ودمتم بخیر وسعادة

.الطالب وفائي
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