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المؤهالت العلمية
 2010ماجستير إحصاء ( – )Survival Analysisكلية العلوم التطبيقية – جامعة ماليا بماليزيا
 2004بكالوريوس رياضيات تطبيقية مع إعداد تربوي – كلية العلوم التطبيقية – جامعة أم القرى بمكة
 1999ثانوية عامة – القسم العلمي – الثانوية التاسعة بمكة
 2005 - 2004العمل بنظام الساعات كعضو هيئة تدريس بقسم الرياضيات  -جامعة أم القرى
 2003دبلوم في الحاسب اآللي معتمد من جامعة أم القرى ومايكروسوفت
 2010اخصائية احصاء طبي بمدينة الملك عبدهللا الطبية بمكة
 2013رئيسة قسم االحصاء والتحليل بادارة التخطيط االستراتيجي والتطوير المؤسسي بمدينة الملك عبدهللا بمكة.
 2012مطوفة بالمؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية .
 2016مالك ورئيس مكتب حنين سرحان لالستشارات االحصائية.

الدورات التدريبية
مدربة معتمدة في مجال االحصاء ( ادخال البيانات – استخدام برنامج الحزم االحصائية )SPSS
مدربة معتمدة في مجال استطالعات الرأي.
مدربة معتمدة في التنمية البشرية من األكاديمية البريطانية .
مدربة معتمدة في مجال التفكير اإلبداعي والكورت.
دبلوم في البرمجة اللغوية العصبية .NLP
دبلوم فنون ومهارات البائع المحترف . NLP in business
دبلوم اإللقاء والتأثير في اآلخرين وإدارة األولويات.
دبلوم إعداد المدربين وتطوير األداء.
دورة منهجية التغير للدكتور طارق السويدان بجدة.
دورة أيقظ العمالق والقوى الخفية وإطالقها.
دورتي القبعات الستة – الخرائط الذهنية ومهارات التفكير اإلبداعي.
دورة الذكاء العاطفي مع د.فايزة الشمالي من الكويت.
ندوة علمية في اإلدارة والقيادة في اإلسالم مع الجمعية السعودية لإلدارة بمنطقة مكة .
دورة التخلص من المشاعر السلبية.
دورة استرتيجية التطوير.
دورة إدارة الجودة الشاملة معتمدة من مستشفى حراء العام .
ورشة عمل التعاقب االدراي.
ورشة عمل التدريب االلكتروني.
والعديد من الدورات المختلفة في مجال التنمية البشرية.
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الخبرات العملية
 2004عضو هيئة تدريس متعاونة "بنظام الساعات" بقسم الرياضيات بجامعة أم القرى.
 2005محاسبة بمعهد الدراسات القرآنية بمكة.
 2006مشرفة المركز السعودي البريطاني التابع لمستشفى النور التخصصي.
 2006وكيلة ادراية باألكاديمية الدولية للعلوم الصحية بمكة.
 2006منسقة ومسوقة ومنظمة مع مركز الراشد للتدريب بمكة.
 2006منسقة ومسوقة ومنظمة للدورات مع مركز سمارت بمكة
 2006منظمة في ملتقى التدريب األول لمركز اإلبداع اإلداري في جدة.
 2006متدربة في برامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع بمكة.
 2006متدربة في مركز الدراسات العليا والتدريب في مستشفى النور.
 2006-2004مؤسسة إبداع األنامل لطباعة األبحاث والعروض.
 2006العمل مع مؤسسة الدول اإلفريقية الغير عربية فترة االنتخابات لمؤسسات الطوافة.
 2007عضو نادي الطالب العالمين في جامعة ماليا بكوااللمبور.
 2010مشرفة برنامج توظيف لفندق الفيرمونت "برج الساعة "
 2011اخصائية احصاء بمدينة الملك عبدهللا
 2015مندوبة صحة تابعة لمؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية
 2016مشرفة مندوبات الصحة بمستشفيات مكة المكرمة التابعين لمؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية.

العمل التطوعي
مدربة قوة تطوع معتمدة من مركز وارف التابع لمؤسسة العنود الخيرية.
عضوه غير عاملة بيت الطفل لأليتام.
عضوه غير عاملة مع جمعية األطفال المعاقين بمكة.
عضوه غير عاملة في جمعية زهرة لمرضى سرطان الثدي.
عضوه جمعية سند للسرطان.
عضوه فاعلة في الهيئة العالمية للمسلمين الجدد التابعة لرابطة العالم اإلسالمي.
عضوه فاعلة في الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي التابعة لرابطة العالم اإلسالمي.
عضوه فاعلة بنادي يال بنات مكة التطوعي التابع لبرنامج يال شباب على قناة .mbc
عضوه مجموعة أصدقاء الدعوة بمكة.
مؤسسة مجموعة "يال نغير  "let's changeالتطوعية في كوااللمبور.
مسئولة لجنة العالقات التطوعية والمجتمعية ""Director of communityفي نادي الطلبة األجانب بجامعة
ماليا بكوااللمبور.
مشاركة بملتقى الشباب الخليجي المبادر بدولة البحرين.
مشاركة بمؤتمر اإلسالم دين حضاري للطلبة األجانب في الجامعات الماليزية.
مشرفة على قسم النوادي التطوعية بمنتدى يال شباب على االنترنت.
إدارية ومطورة بموقع يال شباب االلكتروني www.yallah.org
منظمة ومشاركة في الملتقى الخليجي الثالث للتدريب بجدة.
عضوة فاعلة وصديقة للمسنات بدار الرعاية االجتماعية بمكة المكرمة.
عضوة في مؤسسة عوائد الخير الستثمار الوقف.
متحدثة بملتقى النهضة الثاني بقطر بورقة عمل االحصاء ومؤشرات اداء النهضة ()2012
عضوة منارة التطوع الصحي بمدينة الملك عبدهللا الطبية بمكة
عضوة اكاديمية التطوع الصحي بالحج .SMAV
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المهارات اإلحصائية
 2007 S-Plus workshop .ورشة عمل برنامج S+
 2008 Seminar on Survival Studies.ندوة في دراسات تحليل البقاء.
 2009 SPSS workshop on Descriptive Statistic.ورشة عمل عن االحصاءات الوصفية.
 2009 SPSS workshop on Inferential Statistic.ورشة عمل عن االحصاء االستداللي.
 2010 Seminar on Directional Statistic.ندوة في اتجاهات االحصائية
 2010 Seminar of Statistic and Chance.ورشة عمل في الفرص االحصائية
 2010 Seminar of Mathematicندوة عن العلوم الرياضية

الرعاية الصحية
 2011ورشة عمل في الجودة في الرعاية الصحية.
 2011ندوة الصرع.
 2011ورشة عمل االجراءات والسياسات في الرعاية الصحية.
 2011ندوة سرطان الثدي وبرنامج الكشف المبكر لدي سيدات مكة المكرمة.
 2011مؤشرات قياس الجودة في الرعاية الصحية.
 2012حل المشاكل واتخاذ القرارات في المنظمات الصحية
 2012الملتقى العلمي الخامس للتدريب
 2012تطبيقات الجودة الصحية
 2012المصطلحات الطبية
 2012نظريات االبحاث في الرعاية الصحية الثاني
 2013السالمة من الحرائق في المنشآت الصحية
 2013بطاقة االداء المتوازن
 2015بطاقة االداء المتوازن في الرعاية الصحية
 2015مؤشرات االداء االحترافية في الرعاية الصحية
 2015مؤشرات االداء التطبيقية في الرعاية الصحية
المشاركة في كثير من ورش العمل التطويرية مع وزارة الصحة فيما يتعلق باحصاءات الحج واالحصاء في
الرعاية الصحية على مستوى المنظقة الغربية ومستوى وزارة الصحة.

الهويات
قارئة متمعنة وانتقي ما اقرأ في كافة المجاالت.
مدونة مخضرمة متوقفة عن التدوين لتحديث المدونة.
اتذوق الكتابة وكاتبة مبتدئة بجريدة مكة االلكترونية .
باحثة في شؤون الطوافة وتطوير المهنة.
السباحة والسفر
العمل التطوعي والبحث عبر االنترنت لتوسعة المدارك الفكرية.

