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 السيرة الذاتية
 

 البيانات الشخصية:
 مرٌم علً سعٌد علً الٌماحً  االســـــم :

 م17/03/1979   تارٌـخ المـٌالد:
 متزوجة   الحالة االجتـماعٌة: 

 وزارة تنمٌة المجتمع ( أبوظبً ،إدارة رعاٌة وتأهٌل أصحاب الهمم ،رئٌسً  تنفٌذي:  الوظٌفة 
 عمال بالفجٌرة األالدرر للتطوٌر اإلداري وتنظٌم المناصب الخاصة: مدٌر عام مؤسسة 

 0509701144،    0566707222الهاتف المتحرك : 
 maryamalyamahy@hotmail.comالبرٌد االلكترونً : 

 

 الشهادات العلمية:
 رةدبا الفجٌرة ، الفجٌ،  شهادة الثانوٌة العامة ، مدرسة دبا الثانوٌة للبنات  م 1997

 

 جامعة اإلمارات، العٌن،  بكالورٌوس فً علم النفس ، كلٌة العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة     1997-2001
 

 جامعة اإلمارات ، العٌن،  الدبلوم المهنً فً التربٌة 2001-2002
 

 . جامعة الشارقة ، كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة اجستٌر التربٌة الخاصة،م     2009-2011
 
 

 أوالً: التاريـخ الوظيـفي :
 :الوظائف 

 أبوظبً – أصحاب الهممإدارة رعٌة وتأهٌل  -ئٌسًر تنفٌذي  حتى اآلن          2015

 الفجٌرة لتأهٌل المعاقٌنمعلمة ، قسم اإلعاقة الذهنٌة ، مركز   2015 سبتمبر - 2002

 ضابط الجودة ، وزارة الشؤون االجتماعٌة ، فً مركز الفجٌرة لتأهٌل المعاقٌن         2015 حتى -2011

 ، دبً وزارة الشؤون االجتماعٌةمدقق جودة  ،        2015حتى – 2012

    الخبرات الوظيفية

 الفجٌرة -جٌرة لتأهٌل المعاقٌن معلمة إعاقة ذهنٌة فً مركز الف    2015سبتمبر – 2002

 مشرفة حاسب آلً فً نادي سٌدات دبا الحصن ، الشارقة م    2004 -م  2003

 مدٌر عام مؤسسة الدرر للتطوٌر اإلداري وتنظٌم األعمال بالفجٌرة   حتى اآلن -م 2010

 
 اإلنتاج العـلمي :  ثانياً :

 :، أهمها ة مجتمعي( جوائز 8أكثر من )جوائز الحصول على     
 

 فً مجال     2009فً دورتها الثانٌة لعام ، أبوظبً  الحصول على جائزة خلٌفة التربوٌة      م 2009    
 .مع ذوي االحتٌاجات الخاصة  فئة الفنٌٌن والعاملٌن االحتٌاجات الخاصة ،ذوي                       

 فً دورتها  مها وزارة الشؤون االجتماعٌة ، دبً ،، التً تنظ الحصول على جائزة الناموس      م 2009    
 . تفوق الوظٌفًمفئة ال،  2009األولى لعام                       

 الحصول على جائزة األمٌرة هٌا بنت الحسٌن للتربٌة الخاصة ، فً دورتها الثانٌة ، لعام  م      2010   
 .فً مجال ذوي االحتٌاجات الخاصة مٌزفئة  المتطوع المتم ،  2010                      

 م          الحصول على جائزة الناموس ، التً تنظمها وزارة الشؤون االجتماعٌة ، دبً ، فً 2011   
 فئة الموظف التخصصً المتمٌز.،  2011دورتها الثالثة لعام                       

 المناصب اإلدارية :ثالثا : 
 .طوٌر اإلداري وتنظٌم األعمال ) مؤسستً الخاصة (مدٌر عام مؤسسة الدرر للت

 مدرب معتمد من األكادٌمة العربٌة العالمٌة للتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.
 ، مستشار أسري معتمدمستشار شخصً معتمد مدرب معتمد من جامعة دوفر األمرٌكٌة، 

 همها  :إعداد وتنظيم دورات تدريبية ودبلومات وورش عمل متعددة أ  :رابعا 
 ( دورة تدرٌبٌة ) فً كل المجاالت التربوٌة واإلدارٌة واالجتماعٌة...إلخ(250أكثرمن )تقدٌم الدورات التدرٌبٌة 

 ( دبلوم معتمد ) فً كل المجاالت التربوٌة واإلدارٌة واالجتماعٌة...إلخ(43والدبلوم المعتمد أكثر من )
 

 ( مهرجان متنوع المجال. 27، وتنظٌم أكثر من ) ( ورشة تدرٌبٌة49وورش العمل متعددة ما تقارب )
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 العضويات  :  :خامسا
 

 عضوية اللجان المجتمعية :   

 مدربة برامج تدرٌبٌة، المركز األكادٌمً لإلستشارات اإلدارٌة والتربوٌة، دبا الحصن      م 2006  – 2004

 الفجٌرة. عضو ، جمعٌة الفجٌرة الثقافٌة االجتماعٌة ،      م   -2011 2005

 مشرف بالمنطقة الشرقٌة لبرنامج وطنً ،إمارة دبً عضو ،      م 2015– 2006

 متطوعة ، هٌئة الهالل األحمر اإلماراتً ، الفجٌرة حتى اآلن       – 2006

 عضو ، المركز الثقافً ، دبا الفجٌرة م        2012 – 2007

 عضو ، جمعٌة المعلمٌن ، دبا الفجٌرة م       2012 – 2007

 عضو لجنة إعالمٌة ، هٌئة الفجٌرة للثقافة واإلعالم ، الفجٌرة م       2008 – 2007

 مسؤول التسوٌق ، جمعٌة الفجٌرة الثقافٌة االجتماعٌة ، الفجٌرة م      2009   – 2007

 عضو ، جمعٌة متطوعً اإلمارات ، الشارقة      م 2015 – 2008

 مسؤول ، جمعٌة التراث العمرانً فً دولة اإلمارات ، فرع الفجٌرة حتى اآلن      – 2008

 نائبة الرئٌس ، اللجنة النسائٌة فً جمعٌة الفجٌرة الخٌرٌة ، الفجٌرة م      2009 – 2008

 عضو  فً جمعٌة الفجٌرة الخٌرٌة ، الفجٌرة      م 2015 – 2008

 مفوضٌة المنطقة                                 -القات العامة وتنمٌة الموارد ، جمعٌة مرشدات اإلمارات رئٌسة الع م     2012 – 2008

 عضو ، إدارة العالقات العامة واإلعالم ، مركز ملتقى الشعراء ، العٌن م     2012 – 2008

 ٌة  ،  الفجٌرةجمعٌة الفجٌرة الثقافٌة االجتماع –أمٌن السر العام  م       2011 – 2009

 عضو مجلس إدارة اتحاد اإلمارات للدراجات -رئٌسة اللجنة النسائٌة   م       2012 – 2009

 جامع مٌدانً بلجنة جرد التراث الالمادي ، وزارة الثقافة والشباب وتنمٌة المجتمع         م 2015  – 2009

 الفجٌرة -الرٌاضٌة  النسائٌة بشهر رمضان  مدٌرة بطوالت الشٌخ مكتوم الشرقً م  10/2009/ 29  -  1/8

 الفجٌرة -جائزة الفجٌرة للمبادرات المتمٌزة  –رئٌسة التسوٌق  م       2010 – 2009

 البطوالت اآلسٌوٌة التحاد اإلمارات –منسق الدعم الفنً ، عضو اللجنة العلٌا المنظمة  م       2010 – 2009

 ت لمنتخب اتحاد اإلمارات للدراجات لناشئٌن والشباب والكبار فً قطر.رئٌسة وفد اإلمارا م3/2012/ 23-31

 حكم دراجات ، اتحاد اإلمارات للدراجات ، الشارقة. حتى اآلن         -2011

 رئٌسة اللجنة النسائٌة فً جمعٌة التراث العمرانً فً إمارات الدولة .     م2015 – 2012

 اإلعالمٌة  فً جمعٌة التراث العمرانً فً إمارات الدولة .رئٌسة اللجنة  حتى اآلن      – 2012

 مسؤولة فروع جمعٌة التراث العمرانً فً دولة اإلمارات . حتى اآلن      – 2012

 جمعٌة مرشدات اإلمارات. -رئٌسة مجلس إدارة مفوضٌة مرشدات الفجٌرة          م  2015- 2013

 أبوظبً -رئٌسة لجنة االبداع واالبتكار -مارات لإلدارة العامةعضو مجلس إدارة جمعٌة اإل حتى األن 2016

 عـضوية اللـجان المهـنية :

 متطوعة ، مشارٌع الثقة لتأهٌل وتشغٌل ذوي اإلحتٌاجات الخاصة ، الشارقة          م2015  - 2004

 عضو ،اللجنة اإلعالمٌة، جمعٌة أولٌاء أمور المعاقٌن ، الشارقة  م2015   – 2005

 عضو ، جمعٌة اإلمارات لرعاٌة المكفوفٌن ، الشارقة حتى اآلن           – 2005

 دبً –عضو فً نادي دبً للرٌاضات الخاصة  م             2010- 2008

 عضو لجنة اعالمٌة فً نادي دبً للرٌاضات الخاصة       2008/فبراٌر/12-16

 لثقة للمعاقٌنعضو لجنة اعالمٌة فً نادي ا       2008/مارس/13-15

 حكم برٌاضة البوتشً لذوي اإلعاقة              2014 – 2008

 مساعد حكم برٌاضة البوتشً فً نادي ضباط القوات المسلحة فً أبوظبً          2008/ماٌو/15-16

 مساعد مدرب برٌاضة البوتشً فً جمهورٌة التشٌك    أغسطس -18ٌولٌو / -26

 درب منتخب المعاقٌن االماراتً فً أبوظبًم      2008/نوفمبر/ 15-21

 الشارقة –جمعٌة اإلمارات لرعاٌة المكفوفٌن  –رئٌسة العالقات العامة واإلعالم  م2011 – 2009 

للمعاقٌن عضو اللجنة اإلعالمٌة فً بطولة غرب آسٌا -متطوعة  فً نادي خورفكان للمعاقٌن    2009
 فً دبا الحصن

 دبً . –عضو ، فئة المكتب الحكومً المتمٌز ، وزارة الشؤون االجتماعٌة    م             17/1/2010

 عضو اللجنة الرٌاضٌة ، مسؤولة رٌاضة البوتشً بجمعٌة اإلمارات لمتالزمة داون             2011 – 2010

 دبً –مدقق جودة ، وزارة الشؤون االجتماعٌة                 2012-2015

 مريم اليماحي


