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المهني الهدف  ❖ 

اكتساب خبرات ومهارات جديدة وبذل الجهد في تطوير ذاتي  واستغالل مهاراتي وقدراتي وطاقتي في عملي وتحقيق  

مجتمعي  والمساهمة  عنصر ذو كفاءة يسعي لتطوير    أكون كيطموحي في الوصول ال أفضل المراكز العلمية في مجالي 

دينية واإلنسانية. القيم ال ىفي إخراج مخرجات تفخر بها البالد مع الحفاظ عل  

............................................................................................................................ 
ةالعلمي المؤهالت  ❖ 

الجوف  ةجامعبالعلوم الطبية التطبيقية   ةالبكالوريوس في التمريض من كلي ةالحصول علي درج  

م. 2016  / 7143  عام  

. الشرف الثانية ةبتقدير ممتاز مع مرتب 5 من أصل  4.55 بمعدل  
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 الخبرة❖

بسكاكا    حاليا التطبيقية  الطبية  العلوم  بكلية  ومبتعثة  بمعيد  الجوف  جامعة  في  التمريض  الدراسات  قسم  الاكمال  للخارج 

 , في مجال الصحة والرفاة.  " تمريض الرعاية المتقدمة " في تخصص العليا

 . 2017-10-24بدء من   سسة العامة لتدريب التقني والمهنيؤمدرب معتمد من الم 

تمريض   وتحديدا  العمل كخصائية  الصحة  وزارة  بمستشففي  القلب  بالجوف من    ىبمركز  التخصصي  العزيز  الملك عبد 

 .  2018-3-29الى  20-4-2017

الجوف  بمنطقة  الصحية  لشؤون  العامة  المديرية  في  التمريض  ادارة  مع  كورونا  العمل  فيروس  انتشار       MERS  اثناء 

منطقة  بتخصصي  وتحديدا بقسم مكافحة العدوي بمستشفى الملك عبد العزيز ال  التنفسية  وسط ل الشرق االمسبب لمتالزمة  

 الجوف. 

بتنظيم ملتقي االرشاد  ذلك  وفي جامعة الجوف,    2015-4-9بتاريخ    مع عمادة الجودة واالرشاد االكاديمي  والعمل  التعاون

والطالبي ومااهمية المرحلةدور    االكاديمي  في  االكاديمي  لنجاح    االكاديمية  المرشد  بعنوان"وصايا  دورة  بتقديم  وايضا 

التطبيقية    الدراسية في  مستوياتال  طالبات في جميع ال  جميع"لبالحياة الطبية  العلوم  اقسامها  كلية  الجوف  بكافة  بجامعة 

 في مرحلة الدراسية الجامعية.  اهمية التحفيز الذاتي لطالبوالتي تتضمن مدي 

 

 المل والصحة النفسية بقسم العيادات والتنويم )لمده شهر( ى مستشف تمريض متدربة في ةأخصائي -

 . بها المتعلقة التقارير الحاالت وكتابة  ودراسة الرعاية بإعطاء المرضى التعامل مع  _
المستعدة للشفاء. بالحاالت ورفع تقارير  ةبطرق علمية ونظري مالمرور اليومي على المرضى ومحاولة عالجه    _ 

 اشهر( 5النساء والوالدة في الجوف لمده ) ىمتدربة في مستشف تمريض ةأخصائي -

 . المواليد الطفال تجاه المهات بعض من تقع التي الخاطئة الممارسات عن  الوالدة بقسم يتوعو نشاط تنظيم  _

   .الطفالسكري لدي السكر الحمل ون مرض بعيادة الحوامل ع يتوعو نشاط تنظيم  _
 .طبي عن الرضاعة الطبيعية تثقيفإعطاء   _
 تمريض متدربة في مستوصف الشلهوب لمده )شهر(  ة أخصائي -

 والسكر.   كالضغط المزمنة اإلمراضتثقيف صحي عن   إعطاء_  

 .المختصة الجهات الى  في النمو وتحويل ذوي االحتياجات الخاصة  المتأخرين الطفالتقارير عن  ة_  كتاب

 لألطفال تبعا لجدول التطعيم لكل طفل وتثقيف الم في حال حدوث مضاعفات   التطعيم_ إعطاء  
 اشهر( 5األمير متعب لمده ) ىمتدربة في مستشف تمريض ة أخصائي -

 توعوي عن غسل اليدي وأهميته للممارسين الصحيين بمناسبة اليوم العالمي لغسيل اليدي.  نشاط _  تنظيم

 تثقيف صحي عن اإلسعافات الولية بقسم اإلسعاف مثل كيفية معالجة الحروق و الجروح.   عطاءأ_  

 

 

 

 

   العنود كاتب خلف الرويلي          
 0530829134اجلوال  ، سكاكا ، اجلوف ، السعودية العربية اململكة

 

 



 الدورات  ❖

 التاريخ  الدورة  اسم الدورة  جهة

إدارة التخطيط والتطوير  -اإلدارة العامة لتربية والتعليم بمنطقة الجوف 

 التربوي  

 28/4/2010 خططي لمستقبلك 

 Pro Quest 21/10/2015 عمادة شؤون المكتبات-جامعة الجوف 

 6/10/2016 كيفية التسجيل والوصول للمصادر االلكترونية  (SDL)المكتبة الرقمية السعودية  

 IV Therapy & Drug calculations مستشفي دومة الجندل  –وزارة الصحة 

course 

 16/5/2017 

 19/7/2017 اساسيات مكافحة العدوي  مستشفي االمل والصحة النفسية  -وزارة الصحة

 15/12/2015 سالمة المريض  المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف إدارة التدريب و االبتعاث 

 5/5/2016 فن التغيير  مركز التفكير المساند لإلشراف وللتدريب التربوي 

الجوف بمنطقة  الصحية  للشئون  العامة  المهارات    -المديرية  تطوير  مركز 

 الفنية 

 6/4/2016 ( BLSاإلنعاش القلبي الرئوي)

 2021-1-22 "كيف تصبح قائدا؟"  جوهر القيادة الموسسة العامة لتدريب التقني والمهني   

 30/1/2021 سحر التحفيز  الموسسة العامة لتدريب التقني والمهني 

 

 ❖المهارات
وإخراجها.الفالم والصور  ة النصوص وصناع ةممتازة ببرامج معالجة الكفاءة في استخدام الحاسب اآللي ومعرف -  

الكفاءة في التخطيط والقيادة واإلرشاد والتوجيه الكاديمي .  -  

ال  - والوصول  معهم  والعمل  عمل  فريق  تكوين  علي  مع    القدرة  التمريضية  الرعاية  وتقديم  االنجازات    مراعاةأفضل 

 .االجتماعي التواصل مواقع استخدام ي وايضا القدرة علياالختالف والتنوع بين إفراده والتكيف مع العمل الجماع 
  . اآلخرين  على  تطراء التي والنفسية السلوكية التغيرات مع التكيف على القدرة  -

 . اآلخرين قبل من لها البناء النقد وتقبل مهايوتقي وتقويمها الذات نقد في  المهارة -

 .الجمهور إمام اإللقاء في  المهارة -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ❖  والمؤتمرات الجوائز والمكافآت  

والمركز  الجوف في الفعاليات المصاحبة  بمسار  اشرحها  ة  المركز الول بالمؤتمر الطالبي السابع بجامع  ى الحصول عل

 الرابع بمحور االبتكارات والمشاريع الصغيرة وخدمة المجتمع بمسار الفالم الوثائقية . 

الطالبي  بالمؤتمر  الجوفالسادس    المشاركة  جامعة  بعنوان    في  علمية  ورقة   ”Prevention of skinوبتقديم 

breaking down in paediatric Intensive Care Unit (ICU)” 

في منطقة الرياض    ةالمنعقد Riyadh Global Digital Health Summit" الصحة الرقمية "حضور مؤتمر قمة  

الوطني   الحرس  وزارة  من  بتنظيم  و  الوبئة  لمحاربة  العالمية  االستراتيجية  لشراكة  السعودية  العربية  المملكة  في 

 والحرس الوطني لشؤون الصحية والمركز السعودي لشراكات االستراتيجية الدولية.  

    العمال التطوعية❖

 التاريخ  التطوع اسم جهة التطوع 

 المديرية العامة لشؤون الصحية بمنطقة الجوف
 )مستشفى النساء والوالدة بالجوف (

 ھ 1437/ 5/2 )لنعمل ضد السكري( 

 ھ   15/4/1437-8 التطوع بمعرض الكتاب الثاني بجامعة الجوف جامعة  الجوف

 ھ 13/9/1437 التطوع لحمله أنا إنسان   جامعة طيبه 
 ھ 17/12/1437

 ھ 1437محرم  29 التدريب بالمستشفيات  منظومة التدريب و االبتعاث-جامعة الجوف

بمنطقة  الصحية  لشؤون  العامة  المديرية 
 الجوف)بمستشفى األمير متعب بن عبد العزيز( 

 2016مايو  5 اليوم العالمي لغسيل األيدي 

 


