
 الدكتوره حواء سعيد الضحاك المنصوري

 السيره الذاتيه

 

 بيانات المرشح:

 االماره: ابوظبي        

               رقم طلب الترشح:

 المؤهل العلمي:

 مستشفى جامعة جورج واشنطن 2011 - 2013 ( زماله)    

الموجات فوق واسنخدام  تدرب في جميع مجاالت / الحقول الفرعية للغدد الصم بما في ذلك مضخات األنسولين والغدة الدرقية • 
رائد في مجاله ، باإلضافة إلى يكر جراءات الخزعة ، رعاية المرضى الداخليين والخارجيين برئاسة الدكتور ستيفن بإل الصوتي

حواملزمؤلف المبادئ التوجيهية بشأن عالج الغدة الدرقية وال جرينأفراد مثل الدكتور ستاجنيرو   

 

 الخبره العمليه - الطب الباطني ، مستشفى جامعة جورج واشنطن 2008 - 2011

ه لوحدات العنايه المركزه، إدارة مستقل طبيهمع خبرة في قيادة فرق  تدريب مكثف•    

للمحاربين القدماء باإلضافة إلى مستشفى فيرفاكس إنوفا ومستشفى دي سي  خبره في •   

 مستشفى جامعة واشنطن كجزء من التجربة.

  

 شهاده الطب/ دكتوراه من كلية جورج واشنطن للطب 2004 – 2008 

  

 جامعة ماريالند ، كوليدج بارك1999 -2004

في علم األحياء. عالي بكالوريوس (بكالوريوس العلوم) في علم األعصاب وعلم وظائف األعضاء ، تخرج بدرجة شرف•   

                                                                    االمتيازببكالوريوس (بكالوريوس العلوم) علم النفس ، تخرج  • 

____________________________________________________________________ 

 

 الخبرات العمليه:

 - نائب المدير الطبي-من 2015

اإلشراف الشخصي على الوظائف السريرية واإلدارية والموظفين،مسؤولة عن اإلدارة اليومية والتوجيه االستراتيجي•   

ات , والتعامل مع جهات مثل هيئه الصحه و مراجعة السياسات واإلجراءات الطبية وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلوم باالضافه الى
 ضمان للتامين الصحي الخ

 

 

 

 - مركز امبيرييل كولدج:  استشاريه غدد صم والسكر2014 الى الوقت الحالي
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      2013 Sonostik LLC    مؤسس و رئيس مجلس اداره شركه سونوستك - 

 وقد تم استثمارتأسيس شركة لألجهزة الطبية لتطوير تقنيات مبتكرة للوصول إلى األوعية الدموية • 

اع                                               خترالعدة ماليين من الدوالرات في رأس المال حتى اآلن لتسويق ا   

اختراع أمريكية تيوحصلت بنجاح على براء 2015إدارة األغذية والعقاقير في عام  هوافقحصلت على م•   

 و بصفتي رئيسا اتحكم في جميع االستراتيجيات و القرارات.

 المساهمات االجتماعيه/انجازات:

: أول إماراتي يحصل على هذه الجائزة المرموقة لدراسة الطب و 1999دولة اإلمارات العربية المتحدة يسمنحة رئ  

 أول امرأة غير أمريكية تتخرج من كلية الطب بجامعة جورج واشنطن.

محمد بن راشد آل مكتوم. خبرعايه الشي: 2014دولة اإلمارات العربية المتحدة ،  اوائلجائزة •   

: قدمها صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان2014، حكوميهالقمة ال•   

النجاح في التعليم واالبتكار. نمثال ع  

،  ت اذوي الهمم، األولمبيا يهرفيعة . وتشمل هذه: ، قمة الحكوم مناسبات في عدة ومتحدث رئيس مراسم•   

MILKEN سات والبحوث االستراتيجية ، االجتماع السنوي العالمي للمنتدى االقتصادي العالمي، مركز اإلمارات للدرا   

 مجالس المستقبل ،  والمؤتمر الدولي للرياضة من أجل المرأة ، مجلس صاحب السمو

. الشيخ محمد بن زايد آل نهيان   
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