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 الكىيث إسحجابة نامجربالمشاركات في جقارير 

مجهود وزارة الصحة عامة والمطاع األهلً خاصة ومتابعة تمرٌر إعداد •
 آخر المستجدات

شاركت فً  التً متمٌزةاشخصٌات المجهود تمرٌر المشاركة فً اعداد •
 COVID-19/ مكافحة جائحة كورونا 

 .كورونا أزمة ثناءأ مؤتمرات وورش فً المشاركة•

جمع المعلومات عن الشخصٌات المتمٌزة فً جهودها لمكافحة كورونا  •

  والتأكد من ذلن بالتواصل

إٌجاد الحلول وتٌسٌر العمبات أمام الزمالء فً الفرٌمٌن للوصول •
 ! بالتمارٌر النهائٌة إلى اللجنة

الرئٌسً بمنشورات وفٌدٌوهات محفزة عن جهود  إستجابةمشاركة فرٌك •
 المستجدالحبٌبة فً محاربة فٌروس كورونا  كوٌتنا



 باإلضافة إلى فٌدٌوهات 

 لصٌرة توضح جهود 

 الحبٌبة  كوٌتنا

 فً مكافحة كورونا



 إنشاء فريق من الصيادلة محطىع للمهام الحالية

 وإرشاد الجمهور األمراض والعدوى وعن فٌروس كورونا خاصةتوعٌة •
عامة  وإرسال رسائل كٌفٌة الولاٌة من  لإلستشاراتتخصٌص رلم واتساب خاص •

 كورونا جائحة على لإلنتصارالمرض وأهمٌة التعاون مع الجهات الحكومٌة 
 تدرٌب وتطوٌر الفرٌك بالبرامج التطوعٌة عامة والمستجدات الدولٌة حول الجائحة•
  للولاٌة والعالج الالزمةواألدوٌة  الطبٌة المستلزماتالسوق وتأمٌن متابعة •
 بشكل دوريتعمٌم بعض الصٌدلٌات •
 وتغذٌتهممتابعة مرضى السكر والضغط وعمل الفحوصات لهم وضبط عالجاتهم •

 المرضى وكبار السن خدمة لالمستوصفات العبء عن تخفٌف المساهمة فً •

 إستعمالهاوالمفازات وشرح أهمٌة والمعممات  الطبٌة بأنواعها وفٌر األلنعةت•
 المراجعٌنمتواصل لخدمة أكبر عدد من  مساء   12وحتى  ا  صباح 7العمل من •

 وتوفٌر خدمة التوصٌل مجانا   الجمعةبما فٌها أٌام      
 العدوىعمل تدرٌب مٌدانً للمتطوعٌن فً التعمٌم والسالمة من •

 المشاركة فً تنظٌم حمالت التبرع بالدم فً بنن الدم المركزي•
 



 تنظٌم حملة التبرع بالدم

 حملة تعمٌم الصٌدلٌات

  مباديءتدرٌب المتطوعٌن على 

 السالمة  والولاٌة



 خيريةعدة جهات وجمعيات  ي معالميدانالحطىع 
 

 والمتعففةتوزٌع السالل الغذائٌة على األسر الفمٌرة •

 زٌارة مدارس اإلٌواء وتوزٌع الوجبات الغذائٌة•

دخول المناطك المعزولة كلٌا  وتوزٌع الوجبات والسالل الغذائٌة •
 العمالة التً انمطعت بها السبلوعلى األهالً 

زٌارة المستشفٌات الخاصة للتعرف على اإلجراءات •
 إستجابةالالزمة لدعم برنامج  واإلحترازات

على نظافة الٌدٌن المحافظة خدمة التطوع وتوعٌة األطفال فً •
 خاصة ولبس الكمام والمحافظة على صحتهم النفسٌة

عمل دورات توعوٌة عن ثمافة التطوع وكٌفٌة التعامل مع •
 األزمات

 





 الدكتورة روضة كرٌز
 صٌدالنٌة باحثة فً السموم الدوائٌة والغذائٌة

 هنجارٌا(/ الزٌتون وزٌته)فً األعشاب الدوائٌة حائزة على درجة الماجستٌر 

 هنجارٌا/ فً تطوٌر الصناعات الدوائٌة درجة الدكتوراه حائزة على 

 هنجارٌا/ مساعد بروفسور سابق فً الصناعات الدوائٌة 

 هنغارٌا/ أستاذ سابق فً كلٌة الصٌدلة جامعة سجد

 كندا/ دبلوم عالً فً التغذٌة العالجٌة

 مفوض سابق من جامعة سجد الطبٌة للتبادل الطالبً مع الوالٌات المتحدة

 (رٌجٌنا و فانكوفر)عضو منظمة السرطان الكندي 

 العالمٌة FIPو  WHOعضو سابق فً 

 عضو أكادٌمٌة نٌوٌورك للعلوم واألبحاث

 عضو جمعٌة الطب البدٌل الكوٌتٌة

 ١٩٩٧األمرٌكٌة لعام  البٌبلٌوجرافًمن ضمن أشهر الباحثٌن فً مجال األدوٌة فً 

 حائزة على قالدة التمٌز فً المسؤولٌة المجتمعٌة

المجتمعً فً مكافحة جائحة  لإللتزام« الدولً إستجابةتحالف »ُمقٌم مهنً فً 

 كورونا
 


