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Personal information 

 Social status :Single. 

Nationality :Saudi 

Place and date of Birth: 1-march-1988 in Riyadh 

Address: Riyadh,  

TEL# :ext.426 

 malwadi@ksu.edu.sa :mail-E 

 Maram.a.88@windowslive.com              

 

 

Educational Background  
 
Graduated with bachelor degree from  College Of  Applied Medical Sciences \King Saud 

University  with  an ("Excellent" grade and a G.P.A of (4.59 \5 ) at 2010\2011  as Dental 

Hygienist . 

Employment Record: 
 

June/2011 

Demonstrator in the department of dental health, collage of applied medical sciences, King 

Saud University 

 Member in the inter Committee in Dental Health Department, Collage of Applied Medical 

Sciences in King Saud University.  

 Member in the support for demonstrators, lectures and scholars  Committee in Dental 

Health Department, Collage of Applied Medical Sciences in King Saud University. 

 Member in tables and tests Committee in Dental Health Department, Collage of Applied 

Medical Sciences in King Saud University. 
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Work Experience: 

 

Spend  4 months of internship in" King Saud Medical Center" During that I did present 2 

educational lecture , and 8 months in" RKH". 

Summer training : 

One month at National Guard Hospital. 

Two weeks  at RKH . 

   

 

Training Course: 

Attending the 22nd  Saudi dental society international dental conference with the theme 

"Promoting  Excellence in dental care" 

Attending the workshop titled "update vision, mission and goals of College of Applied 

Medical Sciences" 

Attending the 5th international symposium of HMG and ADC with the theme "One Day 

Dental Treatment 

Attending the 5th international symposium of HMG and ADC with the theme "One Day 

Dental Treatment –Cerec 3D Workshop  

Attending the 5th international symposium of HMG and ADC with the theme "One Day 

Dental Treatment –Teeth Bleaching Workshop . 

Attending  activity entitled "Behavior Management in Pediatric Dentistry. 

Attending the 23d  Saudi dental society international dental conference with the theme 

"Emerging Horizons in Dentistry"2012 

he 16th edition of the UAE International Dental Conference & Arab Dental TAttending the 

2012 Exhibition AEEDC Dubai 

Attending the First Conference of Applied Medical Sciences Colleges 2012 

Attending the 2nd Qatar Dental International Conference and the 8th Gulf Dental Association 

Conference 2012  

 

  

 



Community Work : 

Member of the Organizing committee for  the 5th international symposium of HMG and ADC 

with the theme "One Day Dental Treatment. 

Member of the Organizing committee for No smoking Day events at RKH with the theme 

"smoking prevention saves lives"    

Member of the Organizing committee for  for ""Rabot  AL-Riadh events " 

Participate in team work of "  community oral health promotion ": 

-  College of Applied Medical Sciences Activity. 

No smoking Day events at RKH with the theme "smoking prevention saves lives" .  - 

"Rabot  AL-Riadh events".- 

-"Generations  Carious Free" awareness day done by dental health department . 

-"Al-nour Institute" educate blinded students . 

-"Al-aml Institute" educate deaf students . 

-"55th Intermediate School". 

-"King Saud University Kindergarten-al-mlz " 

-"King Saud University Kindergarten-olesha " 

-"Al-jeel  Kindergarten ". 

 
Courses: 
 

DEH 348: Dental Health Education 

DEH 361 Dental Radiography 

DEH 461 Advanced Dental Radiography 

DEH 346: clinical Dental Hygiene I. 

DEH 347: clinical Dental Hygiene II. 

DEH 442: clinical Dental Hygiene III. 

DEH 472 Oral Hygiene and Young Patients 

DEH 462 Dental Lab procedure 

DEH 252 Dental Emergency 

 
 

  

 

http://fac.ksu.edu.sa/malwadi/classes/deh-348-dental-health-education
http://fac.ksu.edu.sa/malwadi/classes/deh-361-dental-radiography
http://fac.ksu.edu.sa/malwadi/classes/deh-461-advanced-dental-radiography
http://fac.ksu.edu.sa/malwadi/classes/deh-472-oral-hygiene-and-young-patients
http://fac.ksu.edu.sa/malwadi/classes/deh-361-dental-radiography


 

 

  .. السيرة الذاتية

 

  البيانات الشخصية

 مرام علي الوادعي  : االسم

 سعودية   :الجنسية

 هـ3041-7-31 /الرياض   :مكان وتاريخ الميالد

 عزباء  :الحالة االجتماعية

 المملكة العربية السعودية  \الرياض   :العنوان

 024تحويلة المكتب : الهاتف 

 malwadi@ksu.edu.sa :إيميل 

 Maram.a.88@windowslive.com 

 

 : المؤهالت العلمية

 كلية العلوم الطبية التطبيقية ,الفم واالسنان قسم صحة البكالوريس في  حاصلة على درجة   2434

 جامعة الملك سعود , 

 :الجوائز العلمية 

 (2434)جامعة الملك سعود  –حاصلة على مرتبة الشرف الثانية 

 

 :الخبرات

 0202اشهر في مستشفى القوات المسلحة بالرياض  8فترة امتياز لمدة  -   

  0202فترة امتياز لمدة اربع اشهر في مستشفى مجمع الملك سعود الطبي بالرياض  -  

  لمدة شهر بمستشفى الحرس الوطني بالرياضحضور تدريب صيفي   -   

   المسلحة بالرياضلمدة اسبوعين بمستشفى القوات حضور تدريب صيفي   -   

 

 

mailto:malwadi@ksu.edu.sa
mailto:Maram.a.88@windowslive.com


 :الخبرات الوظيفية

 0200بيقية بقسم صحة األسنان عام معيده في جامعة الملك سعود كلية العلوم الطبية التط

 :المقررات التي تم تدريسها عمليا  

 .الممارسة اإلسعافية لالسنان : أسن 050

 .التعليم الصحي في األسنان: أسن 483

 (.0)الرعاية اإلكلينيكية لألسنان  :أسن 433

 (.0)الرعاية اإلكلينيكية لألسنان : أسن 433

 (.4)الرعاية اإلكلينيكية لألسنان : أسن 330

 .التصوير اإلشعاعي لألسنان: أسن 430

 اعمال مختبرية لالسنان :.أسن 330

 صحة الفم لصغار المرضى: أسن 330

 طرق التصوير االشعاعي المتقدم : أسن 330

 

 

 

 

 :العضوية واللجان

 .عضو في الجمعية السعودية لطب األسنان -

بقسم صحة األسنان كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة  لجنة مساندة المعيدات والمحاضراتعضو في  -

 .الملك سعود

 .بقسم صحة األسنان كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود االمتيازعضو في لجنة  -

بقسم صحة األسنان كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الجداول والقاعات واالختبارات ضو في لجنة ع -

 .الملك سعود

 

 

 

 



 :الدورات التدريبية 

 طبل يةودلسعا للجمعية نيرلعشوا ثلثالا ود,سع كلملا لجامعة رعش بعرالا ليدولا نألسناا طب رتمؤم ورحض

 2432عام  ليدولا ضيارلا رضمع في ملمقاوا( نألسناا طب في ددةمتج قفاآ) وانعن تتح نألسناا

 2432عام  بيرلعا نألسناا طب رضمعو نألسناا طبل ليدولا راتإلماا رتمؤم ورحض

 2432\1\32حضور مؤتمر قطر الدولي لطب االسنان والمعرض المصاحب له بتاريخ 

 2433عام  لصحيا بيدرللت شبيلياأ دبمعه( BLS) ويئرلا لقلبيا شإلنعاا في دورة

 2433عام  "تعزيز التميز في العناية باألسنان"تحت شعار  22حضور المؤتمر الدولي لجمعية طب االسنان ال 

 2442عام  "رؤية التحديث ورسالة وأهداف كلية العلوم الطبية التطبيقية"حضور ورشة عمل بعنوان 

 الحبيب الدكتور سليمان التابع لمستشفىعالج اليوم الواحد لألسنان الدولي الخامس ب عنوان مؤتمر ال حضور

 2442عام 

  نسليما وركتدلا لمستشفى خامسلا ليدولا رتمؤلما تفعاليا نضمالمقامة  (Cerec 3D)حضور ورشة عمل 

 2442عالج اليوم الواحد لألسنان عام  وانعن تتح بلحبيا

  نسليما وركتدلا لمستشفى خامسلا ليدولا رتمؤلما تفعاليا نضمالمقامة  (تبييض االسنان)حضور ورشة عمل 

 2442عام عالج اليوم الواحد لألسنان  وانعن تتح بلحبيا

 2434عام  بيدرلتوا مللتعلي بلحبيا زكرم في نألسناا دةعيا في لفطلا وكبسل ملتحكا وانبعن رةمحاض ورحض

 

 :خدمة المجتمع والمحاضرات

لألسنان التابع لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب عام تنظيم مؤتمر الدولي الخامس ب عنوان عالج اليوم الواحد 

2442 

 2434تنظيم اليوم العالمي لمكافحة التدخين التابع لمستشفى القوات المسلحة بالرياض عام 

 يخربتا لألما دبمعه ملمقاا مللص لألما دمعه تالباطل نألسناوا ملفا صحة نع ويعوت نامجرب ميدتق

  هـ3014\5\34

 دمعه في ملمقاوا تللكفيفا ورلنا دمعه تالباطل نألسناوا ملفا صحة نع ويعوت نامجرب ميدتق

  هـ3014/3013ورلنا

 سيدرالا للفصا في لجامعيةا ينةدبالم لجامعةا لفاأط ضيار في نألسناوا ملفا صحة نع ويعوت نامجرب ميدتق

 2434 ملعا ولألا

 معا فصي لثانيا ضيارلا وةبر ملتقى في ملمقاوا بيةطلا للجنة لتابعا لصحيا نجارلمها تفعاليا في كةرلمشاا

  هـ3022

 2434مدارس الجيل عام  تالباطل نألسناوا ملفا صحة نع ويعوت نامجرب ميدتق


