
 

 السيرة الذاتية

 

بنقش  هاالسم : منى إبراهيم عبدا لل  

: سعوديه الجنسية  

ا بجده  ....التقدير : جيد جد زالمؤهل العلمي : بكالوريوس علم اجتماع  جامعة الملك عبدا لعزي  

) تعليم عن بعد(ماجستير/ خدمة اجتماعية تقدير امتياز                      

اه / خدمة اجتماعيه ) تعليم عن بعد (دكتور                      

 التاريخ الوظيفي  السابق  : 

 الى عام .4111 -هـ   4141مستشفى الملك فهد : من عام  \اخصائية اجتماعية  -

 مسئولة عن قسم الخدمة االجتماعية بمركز الكلى في جده . -

  سنوات ونصف .  رئيسة اللجنة النسائية لدور االيواء النسائية / بمحافظة جده  لفترة اربع -

 العمل الحالي : عضو مجلس إدارة ، ورئيسة اللجنة االجتماعية في جمعية العالج االمن.

 التدرج الوظيفي :

 . في م / الشاطئ  لمدة سبع سنوات وزراعه الكلى  اجتماعية مع مرضى الكلى أخصائية -

 . إغالقهالحين رئيسة قسم الخدمة االجتماعية بمستشفى الشاطئ  -

 .الكلى كأخصائية اجتماعية مع مرضى  4144بالعمل في مستشفى الملك فهد عام  التحقت - -

 .وزراعة الكلى " –" مرضى الغسيل الكلوي منذ افتتاحه  مشرفة اجتماعية على مركز الكلى -



خدمة والمتطوعات في قسم ال االنتظام واالنتساب  مشرفة على تدريب طالبات وطالب الجامعات    -

4141 - 4141ام االجتماعية منذ ع  

مشرفة على محور ذوي االحتياجات الخاصة في مجلة العلوم االجتماعية على االنترنت . -  

مشرفة على محور أبناؤنا في منتدى الفريق االجتماعي. -  

لبرنامج تبادل الخبرات في مستشفى الملك فهد . سابقه  منسقة -  

. في المجلس التطويري للخدمة االجتماعية سابقه  عضوه -  

 عضوية الجمعيات : 

                .الخيرية   عضوه في الجمعية ألفيصليه -

.عضوه في جمعية الثالسيميا   

       . عضوه في الجمعية السعودية لضعاف السمع 

  .في جمعية اإليمان لمرضى السرطان  عضوه

                               .   عضوه في جمعية التوحد 

االسره   حماية عضوه في جمعية   

  الصحية االجتماعيةعضوه في جمعية الخدمة 

 عضوية المنتديات 

العلوم االجتماعية . مجلةعضوه في         عضوه بمنتدى اجتماعي .   

 عضوه في الفريق االجتماعي .                         عضوه في منتدى الدراسات االجتماعية 

  عضوه في منتدى األطفال المعوقين .                  عضوه في ملتقى االجتماعيين .       

 عضوه في منتدى ذوي االحتياجات الخاصة              عضوه في اكاديميه الخدمة االجتماعية .

في منتدى الكلى  عضوه            الخاصةذوي االحتياجات  منتدىفي  عضوه  

يعضوه في ملتقى االجتماع  



 

 ش العملور –المؤتمرات  –الدورات 

 الجهة المنسقة

 

 تاريخ اسم الدورة

زجامعة الملك عبدا لعزي   4141 برنامج الخدمات االجتماعية في المستشفيات  

 4141 األخصائيات االجتماعيات في المجال الطبي  مركز البحوث في الدرعية

زجامعة الملك عبدا لعزي  4144 التوعية بإضرار المخدرات 

ة االجتماعية في مجال الصحة النفسيةالخدم م/ الصحة النفسية  4144 

 4144 دورة الخدمة  االجتماعية إدارة التدريب والتعليم المستمر

 4141 دورة مهارة التعامل مع المراجعين معهد اإلدارة

يةدورة األخصائيين االجتماعين العاملين مع مرضى الدم الوراث م/ الوالدة  4141 

وعالج المشكالت االجتماعية والنفسية دورة تشخيص الشئون االجتماعية  4141 

دورة تنمية مهارة األخصائيات االجتماعيات العامالت في مجال  الشئون االجتماعية

 اإلعاقة

4141 

ورشة عمل لتنمية مهارات االخصائين االجتماعين في العالج  م/ الوالدة 

 األسري 

4141 

 م/ الملك فهد

 

 4141 دورة كمبيوتر ويندوز متقدم 

 الشئون االجتماعية

 

 4141 دورة تنمية مهارة دراسة الحالة والمقابلة

 المركز السعودي لزراعه األعضاء 
 

 4141 لقاء األخصائيين االجتماعين 

 ورشة عمل في الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية الطبية في م/ الوالدة 
 العالج األسري 

4141 

لحديثة للعمل مع الجماعات االجتماعيةدورة األساليب ا الشئون االجتماعية  4141 

 4114 دورة استشارات خاصة باألخصائيين االجتماعين م / التخصصي بجده

 4114 حضور المؤتمر الثاني لإلعاقة والتأهيل الرياض

 م/ الملك فهد بجده

 

 4114 دورة الجودة والنوعية

 م/ الملك فهد بجده 

 

االستخدام ةالجودة والنوعية وكفاء  4114 

م  تقديم المشورة االجتماعية  للمرضى المنومين وخارج التنوي م / الملك فيصل التخصصي   1441 



 الحرس الوطني

 

 4111 دورة التميز في األداء الوظيفي

ذوي  اللقاء األول لألخصائيين االجتماعيين بالهيئات التي تخدم جمعية المعاقين بجده 
 االحتياجات الخاصة 

4111 

ك فهد بجدهم/ المل  

 

 4111 دورة تطوير مهارات األخصائيين االجتماعين في المجال الطبي

 معهد الصم

 

 4111 دورة تعلم لغة اإلشارة ) القاموس العربي للصم (

 مستشفى التخصصي بجده

 

 4111 مؤتمر  اإلعاقة عند األطفال

ساعات  4مستشفى الملك فهد   
 

 4111 مؤتمر الوفاة الدماغية 

لصحية بجدهالرعاية ا  

 

 4111 دورة كيفية ممارسة العمل االجتماعي

 4111 دوره الجديد في الممارسة المهنية التعليم عن بعد ) مجلة العلوم االجتماعية

 مستشفى الملك فهد بجده

 

 4111 دورة أساسيات دراسة الحالة والمقابلة

الج تطبيقية للعد/ األساليب العالجية في المجال المهني دراسة  مستشفى الملك فهد

 المتمركز حول العميل

4111 

 م/ الملك فهد بجده

 

 4111 دوره/ األساليب العالجية / العالج األسري

 م / القوات المسلحة بالرياض

ساعات ( 1)   

 4111 مؤتمر مريض الكلى ومفهوم النظرة للحياة .

ساعات ( 1م/ الملك فهد  )   

 

 4111 تأثير األمراض المزمنة على ادوار المريض

ساعات( 1م/ الملك فهد )   

 

 4111 ضمان ألجوده في الخدمة االجتماعية

ساعات ( 1م/ الملك فهد )   

 

 4111 العنف األسري والتشريعات مع ضحايا العنف

ساعات ( 1م/ الملك فهد )   

 

 4111 طريقة إعداد تقرير اجتماعي ومتابعة حاله .

ساعات ( 1م/ الملك فهد )   

 

ة في خطة الخروجالوسائل المقترح  4111 

 م / الملك فهد

 

ةكيفية تعامل األخصائي مع االضطرابات النفسية والسلوكي  4111 

 مركز النخبة / م الملك فهد

 

 4111 إعداد وتصميم الحقائب التدريبية

 مركز النخبة / م الملك فهد

 

 4111 تحديد االحتياجات التدريبية

ساعة ( 11م/ الملك فهد )   

 

ض وزراعة الكلىمؤتمر إمرا  1441 



ساعات ( 1م/ الملك فهد )   

 

 1441 مؤتمر الوفاة الدماغية

ساعة ( 41م/ األلماني )   

 

 4111 الملتقى الوطني لإلعاقة السمعية

ساعات ( 1م/ الملك فهد )   

 

 4111 أسباب االنتحار النفسية واالجتماعية

 م/ الملك فهد

 

المدمنين . أنواع اإلدمان وكيفية التعامل مع المرضى  4111 

 م / الوالدة واألطفال

  

 4111 دوره الحماية ضد العنف 

ساعات ( 1م الملك فهد )   4144 دورة الفشل الكلوي  

ساعات ( 1م الملك فهد )   

 

 4144 دورة مرضى االيدز

 1441 مؤتمر الرعايا الصحية المنزلية   1441نوفمبر  41/41

–ساعه  44 –م/ الملك عبدالعزيز  no 

2009\9718 

Disability&Rehabilitation 

 مؤتمر االعاقه والتاهيل 

1441 

 – 11/1/1441م/ الملك فهد بتاريخ 

11/41/4144   

n- 9139\2009 

دور االخصائي االجتماعيى الطبي في مواجهه الكوارث             

ساعات ( 1)                     Medical Social Worker Role 

in Disaster 

1441 

 م/ الملك فهد
  41/4/1444 في 

11-4-4144  

 1444 ورشة عمل مبادئ الجوده 

 م / الملك فهد
1444/ 11/4 في   

44114/1444رقم التسجيل :   

دور االخصائي االجتماعي كمنظم في المجال الطبي من خالل 
ساعات ( 1ادواره المختلفه كوسيط ومدافع ومنسق وممكن )   

1444 

 م / الملك عبدالعزيز
41/1/1444 في   
ساعه  41 -  44111/1444رقم /   

 صحة االسره والعمل االجتماعي في مجتمع متغير 

Family Health & Social Work in a changing Society 
   

1444 

 م/ الملك فهد
  14/1/1444في  

44114/1444رقم :   

Medical Social Worker Researchers and evaluator 
and   (1 ) ساعات Analyst to Improve Medical 

Services  

1444 

 الصحه النفسيه واالجتماعية
  44111/1444رقم  11/4/1444في  

Social Worker Day (Socail Worker  Inspire 
Community    (1  ) ساعات Action) 

1444 

 م / الملك فهد 
44/44/1444في   

   1444/  41411رقم :  

Social Scale and Their Importance in Formulation 
of     (     (4  ) ساعات Treatment Plans   

1444  

 م/ الملك فهد 

44/4/1444 -1/4/4144بتاريخ   

 1444 ورشة عمل ادوات المخاطر 

44 /41- 4 -1444 – 1-1-4141  

زليه الهيلتون المؤسسه الوطنيه للرعاية المن

ني للرعايه المنزليه المؤتمر الطبي االجتماعي الثا  

Secand Social Medical home Health care 

1444 



 

 

 

 

1444/ 41111رقم :   Conferense 

ساعه ( 41)  

         41411/1444رقم  

م /الملك فهد      

41/1/4141 -   41/4/1444في    

The Use of Prpblem –Solving Model to Assess 

Patients   (1  )ساعات Resistant to Hospital 

Discharge  

4441  

 م / الملك فهد 

4141/  44/1 – 41/4/1444في   

41111/1444رقم :   

Therapy Techniquse Based on Client Casesof 

Domestic    (1  ) ساعات Violence  

1444 

مدينه الملك عبدالعزيز الطبيه الحرس 

 الوطني 

4/1444/  14-11في    

1444/ 41114رقم :   

The Aspects of Social Work in Medical Field 

Experience   (41  ) ساعه and Vision   

1444 

 م / الملك فهد

4141/ 4/1 -1/1/1444في    

41114/1444رقم :   

ساعات ( 1)   Ways to Implement The Quality 

System to     International System Social Work   

1444 

 م/ الملك فهد

  14/1/4141 – 11/1/1444في  

11114/1444رقم :   

ساعات (  1)   Case management Symposium 1444 

 م / الملك فهد

1/1444/ 44في    

41411/1444رقم :   

ساعات (  1)   Jeddah Breast Cancer Education Day  1444 

 مركز االبداع الكندي

1/1/1444 – 1/1/4141في    

ساعه تعليميه 14دوره اللغه االنجليزيه    1444 

دم/ الملك فه  

11/41/4141_  11/44/1444في    

14111/1444رقم :   

ساعات ( 1)   Foundations of Social Rehabilitation 

for Disabilites   

1444 

 م/ الملك فهد

11/4/4144 – 14/41/1444في    

11141/1444رقم :   

Code of Ethics of the Specialist Clinical Social 

Worker  

ساعات (  1)   

1444 

الملك فهد  م /  

  44/4/1441 – 1/4144/ 41في 

ساعات (  1االخصائي االجتماعي االكلنيكي )   1441 

   



  -الندوات والمشاركات :

 ندوه المنظور الحديث للخدمة االجتماعية .          4141

 ندوة عن األسرة في مواجهة  االيدز .   هـ4141

 طق .ندوة عن التأهيل لضعاف السمع والن هـ 4141

  ندوة الخدمة االجتماعية الطبية في المجتمع الخليجي. هـ 4141

 المشاركة مع وزارة الصحة في مسح ميداني عن صحة الطفل  هـ 4141-

 األسري  ورشة عمل لتنمية مهارات األخصائيين االجتماعين في   المجال هـ 4141

  األسري ندوة الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية في المجالهـ   4141

  حضور اللقاء األول لألخصائيين االجتماعين العاملين في  مجال زراعة األعضاء. هـ 4141

    مشاركة مع المركز السعودي لزراعة األعضاء بمناسبة يوم المهنة.  هـ4141

  مشاركة في اللقاء التعريفي لألخصائيين االجتماعين بجمعية األطفال المعوقين هـ 4111

 كة في اليوم العالمي للخدمة االجتماعية المشار هـ4111

 المشاركه بيوم الصحه العالمي بمستشفى الملك فهد  هـ 4111

 المشاركة في اليوم العالمي للتبرع باألعضاء  هـ4111

 المشاركة باليوم العالمي للكلى      4141هـ  4144

 المشاركة في اليوم العالمي للخدمة االجتماعية .  4141هـ4144

 المشاركة باليوم العالمي لزراعة األعضاء .4141ـه 4144

  4111لعام  ودورات عدة  في المجال االجتماعي

 



 شهادات الشكر :

 حضور اللقاء التربوي لليوم العالمي للمعاقين.

 41/1/1441في اإلدارة العامة للتربية والتعليم  

 شهادة شكر من مدير مستشفى الشاطئي  هـ 4141

 قسم اإلشراف االجتماعي بمستشفى الملك فهد  يز فشهادة األداء المتمي

 شهادة شكر من الشئون الصحية  للجهود المبذولة لنجاح برنامج زراعة الكلى بجده  

 شهادة شكر من مركز الكلى بجده للمساهمة االيجابية لتطوير المركز  

 شهادة من المركز الوطني للكلى بالرياض لنجاح برنامج الزراعة في المملكة  

 شهادة شكر من مدرسة األمل بجده  

 شكر من مرضى مركز الكلى للفترة المسائية .

 4114شهادة شكر من اقسام العلوم والدراسات الطبيه بالملز للمساهمه باليوم العالمي للمهنه 

 لتدريب طالبات الجامعة  زشهادات شكر من جامعة الملك عبدا لعزي4111الى  4141

 هـ 11-11- 4111القرى بمكة المكرمة لتدريب طالب الجامعة لعام شهادات شكر من جامعة ام 

للمشاركة في محاضرة عن مرضى الكلى بمناسبة العمل التطوعي  زشكر من جامعة الملك عبدا لعزي

 لمادة تدريب عملي .

 شكر من مستشفى الملك فهد لألداء المتميز في العمل .

 4111لعالمي للخدمة االجتماعية شكر من مستشفى الملك فهد للمشاركة في اليوم ا

 تكريم لمرور أكثر من عشرون عاما في العمل 

 شهادة شكر للمشاركة بحملة تنظيف األيدي .

 شهادة شكر للمشاركة باليوم العالمي للخدمة االجتماعية  سنويا .



 4144/4141/ هـ4144شهادة شكر كرئيسة للجنة التدريب 

 جده .شهادة شكر من سمو األمير ماجد محافظ 

 شهادة مدرب معتمد من التدريب المهني والتقني .

  المشاركات :

 المشاركة في تأليف سلسلة عمل الفريق  االجتماعي .

 المشاركة في إعداد كتاب األخصائي االجتماعي الطبي .

 إعداد كتاب عن التدريب الميداني في الخدمة االجتماعية 

 ية في المجال الطبي المشاركة في كتاب مهارات الممارسة االجتماع

 " دور األخصائي االجتماعي مع مرضى الفشل الكلوي وزراعة الكلى "

                                                                                                العمل على  النتهاء من تجهيز  كتاب تجربة اخصائي اجتماعي في مجال الممارسة .  

 ه ولي التوفيق ،،،،،،والل

 

 اخصائية اجتماعية

 أ/ منــــى إبراهيم بنقش

 

 



 

 

 

 
 معلومات التواصل

 0111005550رقم الجوال:

  info@smco.org.saايميل:

  monabangash@yahoo.comالتنفيذي:ايميل المدير 
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