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السيرة الذاتية لمؤسس
 جـمعية عنيزة النســـائية
 الـــــخــيـــــريـــــة قـــطـــــــرة

رحمها الله



االسم االسم: فاطمه صالح التركي

 دبلوم امريكي من واشنطنالمؤهل

األعمال السابقة



األعمال السابقة

مطورة ومديرة مدارس
 عنيزه األهلية ١٤٠٠ه

صاحبة مدارس النخبة االهلية

مؤسسة ومديرة مدارس المنارات
 االهليه قيم الروضه واالبتدائي

األعمال السابقة
مؤسسة ومديرة مدارس الجزيرة 

االهلية بالرياض عام ه١٣٩٧

مطورة ومديرة مدارس
 عنيزه األهلية ١٤٠٠ه

صاحبة مدارس النخبة االهلية

مؤسسة ومديرة مدارس المنارات
 االهليه قيم الروضه واالبتدائي



التطوعيه السابقة
األعمال 

عضو في جمعية النهضه 
النسائيه بالرياض

عضو في جمعية 
فتاة الخليج بالشرقيه

عضو في جمعية بن صالح بعنيزه
( الفرع النسائي)ومؤسسة ضمن مؤسسات 

مركز االميره نوره الفيصل

عضو في جمعية الملك
 عبدالعزيز ببريده

عضو في جمعية فتاة
 االحساء النسائية

( ومؤسسة مشروعها الحي الصحي )

مؤسس ورئيس مجلس إدارة 
جمعية عنيزة النسائية ( قطرة )



األعمال التطوعية :

عضو فخري جمعية عنيزه النسائيه الخيريه ( قطره )

عضو جمعية حرفة التعاونية بالقصيم

عضو الجمعية االستهالكية بعنيزه

عضو اللجنة النسائية بالقصيم

5 عضو في جمعية فيض النسائية الخيرية
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الدورات اكثر من مئة وخمسون دورة ( اهمها) :

التطوير والبناء 
المؤسسي عام ه١٤١٧

التخطيط االجتماعي
 وتخطيط 
البرامج 

والمشروعات ١٤٢١ه

تقييم المشروعات
والبرامج االجتماعيه ه١٤٢١

التوحيه واالرشاد
 النفسي ١٤٢٢ه

وسائل جمع
 البيانات ١٤٢ه

تصميم البحوث 
االجتماعيه والخدمات 

واعدادها

تقييم المشروعات

 والبرامج

 االجتماعيه ه١٤٢٢

تصميم البرامج
 التنمويه

 لقطاع العمل 
االحتماعي ٢٠١١

الجمعيات الخيريه 
ومواجهة التغيير

التوعيه البيئيه
 لمتسوبات

 الحمعيات الخيريه



مساهمات
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 مؤسسة ضمن مؤسسات مركز تدريب معلمات رياض االطفال في عنيزه وبريده

 مؤسسة ضمن مؤسسات مركز تثقيف امهات المعاقين في عنيزة و بريدة

 مؤسسة ضمن مؤسسات مسروع مركز احياء التراث بفرع الجمعية الخيريه الصالحيه

 مؤسسة ضمن مؤسسات وحدات التراث التابع لجمعية النهضه في الطائف والجوف وجيزان

 مؤسسة صمن مؤسسات برنامج تراثي مع جمعية النهضه في لندن

 مؤسسة ضمن مؤسسات جناح القصيم في الجنادريه

 مؤسسة ضمن مؤسسات برنامج المدن الصحيه في البكيريه



كثيره أهمها كانت من سمو االمير فيصل بن بندر... سمو االميره نوره بنت محمد.. سمو االميره موضي

بنت خالد..وغيرهم من رؤساء ادارات جهات حكوميه واهليه وجمعيات خيريه...الخ

مؤلفة لكتاب : أريد حقي في أسرة دمويه ممتده (نداء على لسان مجهولي األبوين)

المحاضرات والندوات

شهادات الشكر والتقدير

عديده




