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 :م البحثي و األكاديميهتمااالمجاالت 
بيولوجيا اخللية ، علم األحياء اجملهرية وعلم الطفيليات  ، (NTD) األمراض املدارية املهملة ،طب املناطق احلاره

، علم املناعة وعلم األمصال ، األيض ، امليتوكوندريا ، أبيكوبالست ، البيولوجيا اجلزيئية والكيمياء احليوية ، العلوم 
يت وتعليم الكفاءة وكتلة الطيف الكتلي ، علم األدوية الدوائي ، التطوير الذا  HPLCاملتعلقة بالعلوم العضوية ، 

والقيادة  التقومي و االعتماد األكادميي ،  و املناهج الدراسية وخطط الدراسة ، وتطوير التعليم والتعلم ، وتطوير
 .العلمية واألكادميية
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جامعة  ،احلارةاملناطق لطب املناطق احلارة، مدرسة ليفربول  الدكتوراه يف طب درجة  2013  - 2009
 ليفربول، اململكة املتحدة.

، ونواقل األمراض الطبية لطفيلياتلمتياز يف علم األحياء اجلزيئية ااجستري باملدرجة   2009 - 2008
 جامعة ليفربول، اململكة املتحدة. ،احلارةاملناطق  لطبمدرسة ليفربول 

جامعة امللك  التطبيقية،الطبية، كلية العلوم الطبية  قنيةدرجة البكالوريوس يف الت  2004 - 2000
 .، اململكة العربية السعوديةالعزيزعبد
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 :و المهني الوظيفيالتاريخ 
 مستشار بعمادة شؤون القبول والتسجيل  اآلنإىل  – 2018
 (اجلزيئية و االكلينيكية ألحياء الدقيقةا) طب املناطق احلارة استشاري اآلن إىل  – 2017
اململكة العربية للشؤون األكادميية، كلية التمريض، جامعة امللك سعود، وكيل الكلية     2018 – 2014

 السعودية.
، كلية العلوم الطبية التطبيقية، جامعة امللك االكلينيكيةأستاذ مساعد يف علوم املختربات  اآلن - 2013

 سعود، اململكة العربية السعودية.
جامعة امللك سعود،  التطبيقية،، كلية العلوم الطبية علوم املختربات االكلينيكيةيف  معيد  2013 – 2006

 اململكة العربية السعودية.
 والطب املخربيعلم األمراض  ، خمتربواألمصال يف قسم علم املناعة أخصائي خمترب  2006 - 2005

الطبية،  عبد العزيز، مدينة امللك (املعتمد من قبل كلية علم األمراض األمريكية)
 ية.مستشفى احلرس الوطين، جدة، اململكة العربية السعود

 واجلزيئية مبستشفىالطبية قسم األحياء الدقيقة االكلينيكية املختربات متدرب امتياز يف   2005 - 2004
فهد  ومركز امللكاملسلحة باهلدا  ومستشفى القواته دجب جامعة امللك عبد العزيز

 جبده الوطين احلرسومستشفى لألحباث الطبية جبده 
  

 الملك سعود:المهام بجامعة 
 . والنظام الدراسيعضو اللجنة الدائمة للخطط  اآلنإىل  – 2018
 رئيس جلنة اإلشراف على املبىن اجلديد لكلية التمريض  2017 – 2015
( احملدد 24عضو جلنة االستالم األويل ملشروع توسعة مبىن كلية العلوم الطبية التطبيقية ) 2017 – 2015

 .لكلية التمريض
 .عضو يف جلنة مقابلة الكليات الصحية جبامعة امللك سعود لطالب البكالوريوس اجلدد  2017 – 2015
 .عضو يف جلنة اإلشراف على برنامج التجسري املتوازي يف التمريض  2018 - 2015
عضو اللجنة الدائمة للنظر يف صرف مكافأة التميز والتدريب والبدالت اإلشراف   2016- 2014

 .لشاغلي وظائف الصحة
 .عضو يف مركز االبتكار ونظام معرفة الصناعة إلنشاء وحدة االبتكار يف كليات الصحة  2015 - 2014



 

 .عضو اللجنة االستشارية لكليات الصحة  2018 – 2014
 .عضو اللجنة التنفيذية للمركز اإلكلينيكي للمهارات واحملاكاة 2015 - 2014

 
 المهام بعمادة شؤون القبول والتسجيل:

          جلنة القبول االلكرتوين املوحد للطالب و الطالبات يف اجلامعات احلكومية و عضو  اآلنإىل  – 2019
 . لكليات التقنية مبنطقة الرياضا

جلنة القبول االلكرتوين املوحد للطالب و الطالبات يف اجلامعات اللجنة االعالمية عضو  اآلنإىل  – 2019
 . لكليات التقنية مبنطقة الرياضااحلكومية و 

 . والتسجيلشؤون القبول  لدوري للخدمات بعمادةاالجتماع اعضو  اآلنإىل  – 2018
 . والتسجيلعضو جملس عمادة شؤون القبول  اآلنإىل  – 2018

 المهام بكلية التمريض:
 مقرر جلنة الربامج ملاجستري التعليم املستمر يف إدارة وتعليم التمريض. 2018 -2017
 عضو اللجنة العليا للقبول لربامج الدراسات العليا. 2016-2017
 .أعضاء هيئة التدريس املتميزين استقطابجلنة  مقرر  2018 - 2015
 مشرف قسم متريض صحة اجملتمع والصحة النفسية والعقلية. 2015
 .وعضو يف جملس كلية التمريض أمني  2018 – 2014
 .املشرف العام على برنامج التجسري يف التمريض 2018 –  2014
 .دينجلنة احملاضرين واملعي مقرر  2017 – 2014
 .اخلطط واملناهج جلنة مقرر  2017 – 2014

 .بيةقوق الطالاحلجلنة  مقرر  2018– 2014 
 .المتيازاملشرف على وحدة التدريب وا 2018 – 2014
 .االرشاد األكادميياملشرف على وحدة  2018 –  2014
 .املشرف على وحدة شؤون الطالب 2018 –  2014
 .والزيارات اخلارجيةاألعمال نيابة عن العميد أثناء اإلجازات القيام ب 2018 –  2014

 المهام بكلية العلوم الطبية التطبيقية:
 والتعليم املستمر.خدمة اجملتمع  مشرف وحدة  2015 - 2014



 

 :االكلينيكيةعلوم المختبرات بقسم  المهام
 الدراسات العليا والبحث العلميعضو جلنة    اآلن -2018
 عضو جلنة اخلطط واملناهج   اآلن -2017
 ملعامل.ا جلنة مقرر  2014 - 2013
 اجملتمع جلنة خدمة مقرر  2014 - 2013
 .االمتياز عضو جلنة تدريب طالب   2014 - 2013
 .االكلينيكيةقسم علوم املختربات عضو جملس إدارة    اآلن  - 2013

 

 واالشراف األكاديمي: تعليمال
 
 :البكالوريوس مقررات 

- CLS 417علم األحياء الدقيقة السريرية 
- CLS 412الطبية الطفيليات 
- CLS212 علم األحياء الدقيقة الطبية 
- CLS411  األول هالسريريالبكترييا علم 
- CLS452 دراسة مستقلة 

- NUR312 مكافحة العدوى 
- POD-I مبادئ املرض 

 :الدراسات العليا مقررات 
- CLS512 علم األحياء الدقيقة التشخيصي 

 
 العليا:االشراف األكاديمي لطلبة الدراسات 

مشرف رئيسي لطالب املاجستري بقسم علوم املختربات اإلكلينيكية )حممد أمحد  اآلن             - 2018
يف  الوراثيةبعنوان "االنتشار الظاهري واجليين للمصابني بأمراض الدم  للرسالةهيجان( 

 "املناطق املوبوءة باملالريا
 



 

 :خارج الجامعةو النشاطات  التعاون واالستشارات و العضويات
باهليئة  رئيس جلنة األحياء الدقيقة الختبار رخصة املمارسة املهنية ألخصائي املخترباتاآلن              - 2019

 .السعودية للتخصصات الصحية
باملركز الوطين للتقومي و  صياغة خمرجات التعلم يف ختصصات املختربات فريقرئيس اآلن           - 2019

 .هبيئة تقومي التعليم االعتماد األكادميي
 .كادميية و التدريب باملخترب الصحي الوطيندارة الشؤون األإبمتعاون    اآلن           - 2019
 اآلن             كاتب وحمرر أسئلة معتمد لالختبارات املهنية باهليئة السعودية للتخصصات الصحية. - 2018
إلعداد حمتوى وخارطة االختبار السعودي ملمارسة مهنة أخصائي  عضو اللجنة الوطنيةاآلن              - 2018

 .باهليئة السعودية للتخصصات الصحية SLLE) املختربات )
جلنة مراجعة أسئلة األحياء الدقيقة الطبية لألطباء باهليئة السعودية للتخصصات عضو  اآلن  - 2018

 الصحية.
باهليئة  وفين املخترباتجلنة مراجعة أسئلة االحياء الدقيقة الطبية ألخصائي عضو  اآلن  - 2018

 السعودية للتخصصات الصحية.
 ريبية باهليئة السعودية للتخصصات الصحية.عضو جلنة دراسة وتقييم الربامج التد اآلن  - 2018
 عضو جملس إدارة اجلمعية السعودية لعلوم املختربات.  اآلن  - 2018
ت الصحية، تصنيف ختصص األحياء الدقيقة باهليئة السعودية للتخصصامقّيم متعاون  اآلن – 2017

  .الطفيليات الطبيةو 
 الدقيقة.عضو اجلمعية األمريكية لألحياء   اآلن  - 2016
جامعة امللك اختبارات مركز  –)قياس(  يف املركز الوطين للتقييم يف التعليم العايل شرفم اآلن - 2019

  .سعود
اختبارات كلية اجملتمع مركز  –)قياس(  يف املركز الوطين للتقييم يف التعليم العايل شرفم 2017 - 2016

  .بالرياض
 الفارايب األهلية.حماضر متعاون يف كليات     2016
العامة للغذاء  عضو يف جلنة مواصفات االختبارات التشخيصية املختربية السريرية يف اهليئة  2017 - 2015

 والدواء
 اجلمعية السعودية لعلوم املختربات اإلكلينيكيةعضو يف   اآلن – 2015
 اململكة املتحدة.ب للطفيلياتعضو اجلمعية الربيطانية   اآلن  - 2009



 

 اململكة املتحدة.بعضو مجعية الكيمياء احليوية   2013 - 2011
املتحدة ب املدارس يف اململكة طالالتنفيذي لألندية السعودية و  السكرتريو   العامنياألم  2012 - 2011

 ايرلندا.و 
 لجنة املنظمة لليوم السعودي يف جامعة ليفربول، اململكة املتحدة.العضو  2010 - 2009
السعوديني واملدارس يف اململكة  ألندية الطالب اللجنة املنظمة ملسابقة الوجينيعضو   2010 - 2009

 املتحدة وايرلندا 
 امعة وارويك، اململكة املتحدة.اخلامس جب الدويل لمؤمتر السعوديل العلميةمنسق اللجنة   2012 - 2011
 ليفربول، اململكة املتحدة.ب النادي السعودي عضو يف  2013 - 2007
ب، مركز امللك فهد للبحوث الطللول األالطبية  قنيةالجتماع الت ملنظمةلجنة االعضو   2005 - 2004

 اململكة العربية السعودية. عبد العزيز،جامعة امللك  الطبية،
 

 :وورش العمل والمؤتمراتالدورات 
باملركز  "الربنامج التأهيلي لضمان اجلودة و االعتماد املؤسسي"حضور ورشة عمل بعنوان  2019 مارس

اململكة  الرياض، ،الوطين للتقومي و االعتماد األكادميي هبيئة تقومي التعليم و التدريب
 العربية السعودية.

مبؤمتر اجلمعية السعودية  "املختربات الطبية وسالمة املرضىبعنوان " مشارك كرئيس جلسة 2018 نوفمرب
اململكة  الرياض، لعلوم املختربات االكلينيكية، مركز الرياض الدويل للمؤمترات واملعارض،

 العربية السعودية.

بتنظيم  "2030رؤية  مستقبل التخصصات الطبية التطبيقية حنوبعنوان " مؤمترحضور  2018 نوفمرب
 الرياض،، االنرتكونتننتالفندق  جبامعة امللك سعود،كلية العلوم الطبية التطبيقية   من

 اململكة العربية السعودية.

العربية خدمة حتويل للجامعات احلكومية يف اململكة حضور ورشة عمل بعنوان " 2018 نوفمرب
فندق برج رافال  حتت اشراف وكالة وزارة التعليم للتخطيط والتطوير، "السعودية

 اململكة العربية السعودية. الرياض، ،كمبنسكي

خدمة حتويل للجامعات احلكومية يف اململكة العربية حضور ورشة عمل بعنوان " 2018 نوفمرب
فندق برج رافال  حتت اشراف وكالة وزارة التعليم للتخطيط والتطوير، "السعودية

 اململكة العربية السعودية. الرياض، ،كمبنسكي



 

باهليئة السعودية  "اعداد و كتابة األسئلة يف اجملال الطيبحضور ورشة عمل بعنوان " 2018 أكتوبر 
 اململكة العربية السعودية.للتخصصات الصحية، الرياض، 

 "،حضور ورشة عمل بعنوان "القيادة األكادميية للكليات الصحية جبامعة امللك سعود  2016ديسمرب 
 اململكة العربية السعودية. الرياض، الدبلوماسي،احلي  ماريوت،كورتيارد 

عمادة تطوير  للتدريس،حضور دورة يف برنامج أساسي الستعراض األقران الفعال  2016أبريل 
 اململكة العربية السعودية. سعود،جامعة امللك  املهارات،

فندق جراند ساميت  املعدية،حضور دورة رمينجنت الشتوية احلادية واألربعني يف األمراض   2015مارس 
 يف منتجع كانيونز ، بارك سييت ، يوتا ، الواليات املتحدة األمريكية

امعة امللك سعود حضور ورشة عمل بعنوان "تدريب طالب كلية الطب والصحة يف ج  2015فرباير 
 اململكة العربية السعودية الرياض،فندق ماريوت  "،الفرص والتحديات الطبية،

 "،"خلق ثقافة التميز يف الرعاية: مسامهة التمريض حضور مؤمتر التمريض والندوات  2015مايو 
 اململكة العربية السعودية. الرياض، ماريوت،فندق 

عمادة تطوير  اإللكرتونية،حث عن املهارات يف املوارد حضور دورة برنامج يف الب  2014أكتوبر 
 اململكة العربية السعودية. سعود،جامعة امللك  املهارات،

عمادة تطوير  الدراسية، ومنح املنححضور دورة برنامج يف مشاريع البحث عن املشاريع   2014أكتوبر 
 اململكة العربية السعودية. سعود،جامعة امللك  املهارات،

 البحري،املخترب البيولوجي  اجلزيئية،حضور االجتماع اخلامس والعشرين لعلم الطفيليات   2014سبتمرب 
 الواليات املتحدة األمريكية. بوسطن، هول،وودز 

كلية   سعود،حضور دورة برنامج يف أسبوع التدريب على تطوير كلية جامعة امللك   2014يونيو 
 كندا.  أوتاوا،جامعة  الطب،

 املهارات،عمادة تطوير  األكادميية،حضور دورة برنامج يف إعداد املواصفات والربامج   2014أبريل 
 اململكة العربية السعودية. سعود،جامعة امللك 

جامعة امللك  املهارات،عمادة تطوير  التعلم،حضور دورة برنامج يف تقييم خمرجات   2014مارس 
 اململكة العربية السعودية. سعود،

 سعود،جامعة امللك  املهارات،عمادة تطوير  الدقيق،حضور دورة برنامج يف التدريس   2013ديسمرب 
 اململكة العربية السعودية.



 

عمادة تطوير  تدريبية،حضور دورة برنامج يف إنتاج احملتوى الرقمي من خالل دورة   2013ديسمرب 
 اململكة العربية السعودية. سعود،جامعة امللك  املهارات،

حضور دورة استخدام القاعات الذكية، عمادة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود،   2013 -نوفمرب
 اململكة العربية السعودية.

، عمادة تطوير  Course Lab–انتاج احملتوى الرقمي باستخدام حضور دورة   2013 ديسمرب
 املهارات، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية.

ر دورة التدريس املصغر، عمادة تطوير املهارات، جامعة امللك سعود، اململكة حضو   2013ديسمرب 
 العربية السعودية.

 لجوائز:ا
، اململكة سرتاثكاليد بلجالسكو، جامعة 2012لعام  يف مؤمتر مجعية الطفيليات جائزة أفضل متحدث .1

 املتحدة.
 ، جامعة ليفربول، اململكة املتحدة.ناطق احلارةامل، مدرسة ليفربول لطب 2011لعام  جائزة أفضل طالب .2
سفارة اململكة العربية السعودية، املكتب الثقايف اململكة العربية  ،2010لعام  جائزة الطالب املتميز .3

 السعودية، لندن، اململكة املتحدة.
 السعودية.، اململكة العربية عبد العزيزجامعة امللك  ،2005لعام  جائزة الطالب املتميز .4
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 Pharmacokinetics and metabolomics techniques such as HPLC, mass 

spectrometry, extra- and intracellular metabolites extraction, drugs extraction, 

and data analysis using software based-mass spectrometry. 

 

 Molecular biology techniques such as DNA and RNA extraction, PCR and 

RT-PCR, cloning and subcloning, gene sequencing, gene silencing (RNAi), 
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