
1 

 

  السيرة الذاتية
52/80/5802 

 المعلومات الشخصية
 عابد شيخبنت ثريا االسم: 

 جدة، المملكة العربية السعودية مكان الوالدة:
 متزوجة، أربعة أبناء الحالة االجتماعية:
 المملكة العربية السعودية 00400الرياض  522العنوان البريدي:  

 thuraya@albadr.comالبريد االلكتروني:   

 
 

 المعلومات الوظيفية
 حتى اآلن( -0891)                جمعية الوفاء الخيرية النسـائية، الرياض           

 ( 0802نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية-)حتى اآلن 

 )ًرئيس اللجنة الصحية )سـابقا 

  اإلشراف على إنشـاء 
o  ملجأ مؤقت للمضطهدات 
o المسكن الصحي إليواء المرضى المعالجين من خارج الرياض 
o  معارض تجارية مصغرة للهدايا داخل المستشفيات لخدمة المرضى ودعم الجمعية 

 
 حتى اآلن( -0111)         جمعية إنسـان لرعاية األيتام، الرياض           

 ِّـس للجمعية  عضو مؤس 
 

 حتى اآلن( -0112وق اإلنسـان، الرياض                                )الجمعية الوطنية لحق

  ِّـس للجمعية مؤعضو  س 

  سـابقاً( والمتابعةعضو ورئيسة لجنة الرصد( 

  المشاركة في مجموعة من الوفود الداخلية والخارجية 
 

 حتى اآلن( -0118)                جمعية مودة الخيرية النسـائية لرعاية المطلقات، الرياض

  ِّ  بمجلس إدارتها عضوللجمعية و ـسمؤس 

 م(5888نوفمبر  -لمجلس اإلدارة )مايو رئيس 

 :المهام 
o توحيد الجهود للتوعية بمشكلة المطلقات وإنشـاء جمعية لرعايتهن 
o  تنفيذهاوالعمل معهن على وضع الخطط وللجمعية اجتذاب عضوات 
o واجتذاب التبرعات والهبات لبدء أنشطة الجمعية الترخيص للجمعية 

 

 حتى اآلن( -0101)  جمعية سند لرعاية األطفال المصابين بمرض السرطان، الرياض

  سـابقاً( ةالتنفيذي تهلجنو مجلس إدارة الجمعيةعضو( 
 

 حتى اآلن( -م 0100)    جمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية األسرية
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 عضو مؤسس للجمعية 

 سابقاً( سة الجمعيةينائبة رئ( 
 عضو في الجمعيات الخيرية النسـائية:

  داعم )تحت التأسيس(  –عضو مؤسس للجمعية الوطنية للتأهيل والتوظيف 

 جمعية النهضة الخيرية النسـائية، الرياض 

 جمعية األطفال المعاقين 

 جمعية زهرة لسرطان الثدي 

 جمعية دسكا لمتالزمة داون 

  سابقاً( للرعاية الطبية المنزليةالجمعية الوطنية( 

 فيفكلجمعية ا 

 جمعية واعي 

 جمعية دعم اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه السعودية 
 

 (0898 -0891)                                               ، الرياضللبنات مدارس األبناء

 موجهه إدارية 

 :المهام 
o  العملالتنسيق مع المعلمات للتحضير وسير 
o مرشدة للطالبات 

 
 

 المعلومات التعليمية
 

 م(0891)  مدرسة دار الحنان للبنات، جدة

  الشهادة الكفاءة  
 

 (0899 -0899مدرسة النسنج الثانوية، والية ميتشيغان                                     )

  الشهادة الثانوية  
 

 (0899 -0899)                        جامعة ميتشيغان الحكومية، النسنج الشرقية         

 في االقتصاد  مجموعة من المقررات الجامعية 
 
 

 شهادات تقدير
 

رسـالة شكر و تقدير من أمير الكويت لخدمة وإغاثة النازحين من الكويت بعد احتالله في العام 
 م0888


