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 :م البحثي و األكادمييهتمااالجماالت 
 لدقيقة، علم األحياء ا، بيولوجيا اخللية (NTD) األمراض املدارية املهملة ،طب املناطق احلارهاملختربات الطبية، 
وجيا اجلزيئية ، البيولاأليض، امليتوكوندراي، أبيكوبالستعمليات األمصال، ، علم املناعة وعلم وعلم الطفيليات
، التطوير الذايت وتعليم الكفاءة وتطوير امليتابولونوميات الدوائيةوكتلة الطيف الكتلي،   HPLC، والكيمياء احليوية

 .لعلمية واألكادمييةوالقيادة ا التقومي و االعتماد األكادميي ،  ،الدراسية و اخلطط  تطوير املناهج م، التعليم والتعل
 

 املؤهالت العلمية:
جامعة  ،احلارةاملناطق لطب املناطق احلارة، مدرسة ليفربول  الدكتوراه يف طب درجة  2013  - 2009

 ليفربول، اململكة املتحدة.
، ونواقل األمراض الطبية لطفيلياتلمتياز يف علم األحياء اجلزيئية اجستري اباملدرجة   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 املهين الوظيفيالتاريخ 
علوم املختربات االكلينيكية، كلية العلوم الطبية التطبيقية، جامعة قسم  – مشاركأستاذ  اآلنإىل  - 2019

 امللك سعود، اململكة العربية السعودية.
، جامعة امللك سعود، اململكة وكيل عمادة شؤون القبول و التسجيل لشؤون القبول اآلنإىل  - 2019

 العربية السعودية.
جامعة امللك سعود، اململكة العربية  ،والتسجيلمستشار بعمادة شؤون القبول  2019 – 2018

 السعودية.
 (األحياء الدقيقة اجلزيئية و االكلينيكية) طب املناطق احلارة استشاري اآلن إىل  – 2017
للشؤون األكادميية، كلية التمريض، جامعة امللك سعود، اململكة  كلية التمريضوكيل      2018 – 2014

 العربية السعودية.
، كلية العلوم الطبية التطبيقية، جامعة االكلينيكيةعلوم املختربات  قسم  - أستاذ مساعد 2019 - 2013

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

 سعود، 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)
 مستشفى احلرس الوطين، جدة، اململكة العربية السعودية.

 واجلزيئية مبستشفىطبية قسم األحياء الدقيقة االكلينيكية الاملختربات متدرب امتياز يف   2005 - 2004
فهد  ومركز امللكاملسلحة ابهلدا  ومستشفى القواته دجب جامعة امللك عبد العزيز

 جبده الوطين احلرسومستشفى لألحباث الطبية جبده 
 امللك سعود:املهام جبامعة 

 . تأديب الطالبعضو اللجنة الدائمة ل اآلنإىل  – 2020
 عضو فريق عمل جائزة التميز يف التدريس اجلامعي.  اآلنإىل  – 2019
 . جلنة النظر يف حتديث مواد الئحة الدراسة واالختباراتعضو  اآلنإىل  – 2019
 . مراجعة القواعد التنفيذية لضوابط املنح الدراسية لغري السعودينيعضو جلنة  اآلنإىل  – 2019
 عضو اللجنة الدائمة للقبول.  اآلنإىل  – 2019



 

 عضو اللجنة الدائمة للخطط والنظام الدراسي.  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

 .التمريضلكلية 
 .عضو يف جلنة مقابلة الكليات الصحية جبامعة امللك سعود لطالب البكالوريوس اجلدد  2017 – 2015
 .عضو يف جلنة اإلشراف على برانمج 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

 
 القبول والتسجيل:املهام بعمادة شؤون 

 مكلف ابلإلشراف على قسم التسجيل.  اآلنإىل  – 2019
للجنة املركزية للمقابالت الشخصية للقبول بربانمج السنة األوىل املشرتكة للكليات عضو ا اآلنإىل  – 2019

 . الصحية
الطالبات يف اجلامعات احلكومية و           قبول االلكرتوين املوحد للطالب و عضو جلنة ال اآلنإىل  – 2019

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

 احلكومية و الكليات التقنية مبنطقة الرايض. 
 عضو االجتماع الدوري للخدمات بعمادة شؤون القبول والتسجيل.  اآلنإىل  – 2018
 . والتسجيلعضو جملس عمادة شؤون القبول  اآلنإىل  – 2018

 املهام بكلية التمريض:
 مقرر جلنة الربامج ملاجستري التعليم املستمر يف إدارة وتعليم التمريض. 2018 -2017
 العليا للقبول لربامج الدراسات العليا.عضو اللجنة  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 برانمج التجسري يف التمريض 2018 –  2014
 .دينجلنة احملاضرين واملعي مقرر  2017 – 2014
 .جلنة اخلطط واملناهج مقرر  2017 – 2014

 .بيةقوق الطالاحلجلنة  مقرر  2018– 2014 
 .المتيازاملشرف على وحدة التدريب وا 2018 – 2014
 .االرشاد األكادميياملشرف على وحدة  2018 –  2014
 .الطالباملشرف على وحدة شؤون  2018 –  2014
 .ألعمال نيابة عن العميد أثناء اإلجازات والزايرات اخلارجيةالقيام اب 2018 –  2014

 املهام بكلية العلوم الطبية التطبيقية:
 والتعليم املستمر.خدمة اجملتمع  مشرف وحدة  2015 - 2014
 :االكلينيكيةعلوم املختربات بقسم  املهام

 التعييناتعضو جلنة    اآلن -2019
 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 األكادميي: تعليمال
 :البكالوريوس مقررات 

- CLS 417علم األحياء الدقيقة السريرية 
CLS 415- الفريوساتعلم 

- CLS 412الطبية الطفيليات 
- CLS212 علم األحياء الدقيقة الطبية 



 

- CLS411  األول هالسريريالبكترياي علم 
- CLS452 دراسة مستقلة 

- NUR312 مكافحة العدوى 
- POD-I مبادئ املرض 

 :الدراسات العليا مقررات 
- CLS512 علم األحياء الدقيقة التشخيصي 

 االشراف األكادميي لطلبة الدراسات العليا:
محد بن ابراهيم أمشرف رئيسي لطالب املاجستري بقسم علوم املختربات اإلكلينيكية ) اآلن         - 2020

العالمات الكيميائية احليوية والدموية كتنبؤات لعدوى احلمى بعنوان "( للرسالة شراحيلي
 "املالطية يف منطقة جنران جنوب اململكة العربية السعودية

مشرف رئيسي لطالب املاجستري بقسم علوم املختربات اإلكلينيكية )أمحد سامل ال  اآلن             - 2019
اجلزيئي بني طفيل املالراي و األشخاص املصابني حارث( للرسالة بعنوان "التداخل اجليين 

 "ابالعتالل الدموي من النوع ه
حسني بن علي مشرف رئيسي لطالب املاجستري بقسم علوم املختربات اإلكلينيكية ) اآلن             - 2019

انتشار االخطار املتبقية للعدوى املنقولة عن طريق ( للرسالة بعنوان "بن أمحد املعرييف
 "يف الرايض دراسة اسرتجاعية ملدة سنتني الدم

مشرف رئيسي لطالب املاجستري بقسم علوم املختربات اإلكلينيكية )حممد أمحد          2019 - 2018
يف  الوراثيةبعنوان "االنتشار الظاهري واجليين للمصابني أبمراض الدم  للرسالةهيجان( 

 "املناطق املوبوءة ابملالراي
 

 :خارج اجلامعةو النشاطات  واالستشارات و العضوايتالتعاون 
 اآلن         عضو اجمللس املهين للمختربات والتقنيات الطبية ابهليئة السعودية للتخصصات الصحية. - 2019
اآلن      رئيس جلنة األحياء الدقيقة الختبار رخصة املمارسة املهنية ألخصائي املختربات ابهليئة     - 2019

 السعودية للتخصصات الصحية.
 .دى كليات الفارايب األهلية ابلرايضمستشار غري متفرغ ل      2020 - 2019
ابملركز الوطين للتقومي و  الطبية رئيس فريق صياغة خمرجات التعلم يف ختصصات املختربات     2020 - 2019

 االعتماد األكادميي هبيئة تقومي التعليم.



 

 متعاون إبدارة الشؤون األكادميية و التدريب ابملخترب الصحي الوطين.       2020 - 2019
 كاتب وحمرر أسئلة معتمد لالختبارات املهنية ابهليئة السعودية للتخصصات الصحية.اآلن             - 2018
إلعداد حمتوى وخارطة االختبار السعودي ملمارسة مهنة أخصائي  عضو اللجنة الوطنيةاآلن             - 2018

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

 الصحية.
ابهليئة  وفين املخترباتقيقة الطبية ألخصائي جلنة مراجعة أسئلة االحياء الدعضو  اآلن  - 2018

 السعودية للتخصصات الصحية.
 عضو جلنة دراسة وتقييم الربامج التدريبية ابهليئة السعودية للتخصصات الصحية. اآلن  - 2018
 عضو جملس إدارة اجلمعية السعودية لعلوم املختربات.  اآلن  - 2018
ت الصحية، تصنيف ختصص األحياء السعودية للتخصصاابهليئة مقّيم متعاون  اآلن – 2017

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

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

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

 للغذاء والدواء
 عضو يف اجلمعية السعودية لعلوم املختربات اإلكلينيكية  اآلن – 2015
 ململكة املتحدة.اب للطفيلياتعضو اجلمعية الربيطانية   اآلن  - 2009
 ململكة املتحدة.ابعضو مجعية الكيمياء احليوية   2013 - 2011
اململكة ب املدارس يف طالالتنفيذي لألندية السعودية و  السكرتريو   العامنياألم  2012 - 2011

 ايرلندا.املتحدة 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 اخلامس جب السعودي الدويل لمؤمترل العلميةمنسق اللجنة   2012 - 2011
 املتحدة.

 ليفربول، اململكة املتحدة.ب النادي السعودي عضو يف  2013 - 2007
ب، مركز امللك فهد للبحوث الطللول األالطبية  قنيةالجتماع الت ملنظمةلجنة االعضو   2005 - 2004

 السعودية.اململكة العربية  عبد العزيز،جامعة امللك  الطبية،
 

 :وورش العمل واملؤمتراتالدورات 
ابملركز الوطين للتقومي و  "برانمج أتهيل املراجعني اخلارجيني"حضور ورشة عمل بعنوان  2019 ابريل

 اململكة العربية السعودية. الرايض،االعتماد األكادميي هبيئة تقومي التعليم و التدريب، 

ابملركز  "الربانمج التأهيلي لضمان اجلودة و االعتماد املؤسسي"حضور ورشة عمل بعنوان  2019 مارس
اململكة  الرايض،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  الرايض، وم املختربات االكلينيكية، مركز الرايض الدويل للمؤمترات واملعارض،لعل

 العربية السعودية.

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

 اململكة العربية السعودية.

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. الرايض، ،كمبنسكي

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

 اململكة العربية السعودية. الرايض، ،كمبنسكي



 

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

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

عمادة تطوير  للتدريس،حضور دورة يف برانمج 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 
 لوالايت املتحدة األمريكيةيف منتجع كانيونز ، ابرك سييت ، يوات ، ا

حضور ورشة عمل بعنوان "تدريب طالب كلية الطب والصحة يف جامعة امللك سعود   2015فرباير 
 اململكة العربية السعودية الرايض،فندق ماريوت  "،الفرص والتحدايت الطبية،

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

عمادة تطوير  اإللكرتونية،حضور دورة برانمج يف البحث عن املهارات يف املوارد   2014أكتوبر 
 اململكة العربية السعودية. سعود،جامعة امللك  املهارات،

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

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

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

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

جامعة امللك  املهارات،عمادة تطوير  التعلم،ات حضور دورة برانمج يف تقييم خمرج  2014مارس 
 اململكة العربية السعودية. سعود،

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



 

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

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

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

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

 ة.السعودية، لندن، اململكة املتحد
 ، اململكة العربية السعودية.عبد العزيزجامعة امللك  ،2005جائزة الطالب املتميز لعام  .4

 
 
 

 املنح البحثية:
 The Research Group Program Grant# RG -1439-77 “Biological Studies on 

Therapeutic Effects of Natural Products”. Dr. Murad Mubaraki (PI), Prof. 

Mohamed Dkhil, Dr. Taghreed Hafiz and Mr. Mohamed Hejan (Co-Is). 

2018-2019 (SR 150,000) 

 

 King Saud University, Deanship of Scientific Research, New Faculty Grant# 

R5-16-02-20 “Studying the correlation between dry eye disease and microbial 

presence”. Dr. Raied Fagehi (PI) and Dr. Murad Mubaraki (Co-I). 2016-

2017 (SR 70,000) 

 



 

 King Saud University, Deanship of Scientific Research, New Faculty Grant# 

NFG-15-02-07 “Response of Spleen and liver of Mice Infected 

with Plasmodium berghei to Zizyphus spinachristi Treatment”. Dr. Taghreed 

Hafiz (PI) and Dr. Murad Mubaraki (Co-I). 2015-2016 (SR 70,000) 

 

 King Saud University, Deanship of Scientific Research, The Research Group 

Program Grant# RG -1435-084 “Infectious Diseases and Immunity”. Prof. 

Alhusain Alzahrani (PI), Prof. Mohamed Marie, Dr. Murad Mubaraki, Dr. 

Abdulaziz Alhamidi, Dr. Abdullah Alyousef and Dr. Lakshmana gowda.k 

(Co-Is). 2014-2015 (SR 150,000) 

 

 King Saud University, Deanship of Scientific Research, New Faculty Grant# 

NFG-14-02-19 “Protective role of Punica granatum peel extract on 

Plasmodium chabaudi-induced splenic tissue injury in mice”. Dr. Murad 

Mubaraki (PI) and Dr. Mohamed Dkhil (Co-I). 2013-2014 (SR 70,000)   

 ملهام التحريرية:ا
 

 Reviewer at Allied Academies Journals.  

 Reviewer for several proposal projects at Medicine and Medical Sciences 

Research Center, Umm Al-Qura University, Saudi Arabia 

 
 مهارات البحث العلمي و اخلربة يف جمال املختربات الطبية:

 
 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), 

single and double restriction enzymes digestion, and gel electrophoresis. 

 

 Immunological techniques such as direct and indirect ELISA, 

immunoflourescent assay, hemagglutination assay, and western blot. 

 

 Biological techniques such as cell culturing, cell imaging using light 

microscope, confocal microscopy and Operetta® High Content Imaging 

System. 

 



 

 Bioinformatics techniques for studying and analyzing of transcriptomics, 

proteomics, and metabolomics data.   

 

 Medical laboratory diagnostic techniques using standards and quality controls 

in accordance with the CAP (College of American Pathologist) and AABB 

(American Association of Blood Bank). 

 
 :وعروض تقدمييةملصقات علمية 

 
 Murad A Mubaraki,  Steve A Ward and Giancarlo A Biagini (2012). 

Metabolic Fingerprinting of Plasmodium falciparum. British Society for 

Parasitology. University of Strathclyde, Glasgow, UK. 

 Murad A Mubaraki,  Steve A Ward and Giancarlo A Biagini (2011). 

Targeted Metabolomics of Mitochondrial and Mitochondrial-Related 

Metabolism in the Human Malaria Parasite Plasmodium falciparum. Seventh 

Annual BioMalPar Conference on The Biology and Pathology of the Malaria 

Parasite, EMBL Advanced Training Centre, Heidelberg, Germany. 

 Murad A Mubaraki,  Steve A Ward and Giancarlo A Biagini (2011). 

Targeted Metabolomics of Plasmodium falciparum. British Society for 

Parasitology. University of Nottingham, Nottingham, UK. 

 Murad A Mubaraki,  Steve A Ward and Giancarlo A Biagini (2011). 

Metabolomics of Plasmodium falciparum. The 71st Harden Conference on 

Metabolic Pathway Analysis. University of Chester, Chester, UK. 

 Murad A Mubaraki,  Ashley J Warman, David Waterhouse, Giancarlo A 

Biagini and Steve A Ward (2010). Characterisation of Energy Metabolism of 

the Human Malaria Parasite, Plasmodium falciparum.  LSTM Annual 

Postgraduate Research Seminar Day, Marriott Hotel, Liverpool, UK. 

 



 

 :املنشورة العلمية األحباث 
 

1. Ahmad, M., M. A. Mubaraki and M. A. M. Marie (2017). "In vitro effect of 

metrifonate    on the indices of oxidative stress in Gigantocotyle explanatum." 

Microbial Pathogenesis 110: 409-413. 

 

2. Al-Shaebi, E. M., N. T. Taib, M. A. Mubaraki, T. A. Hafiz, M. S. Lokman, A. O. Al-

Ghamdy, M. Y. Lubbad, E. M. Bayoumy, S. Al-Quraishy and M. A. Dkhil (2017). 

"Indigofera oblongifolia leaf extract regulates spleen macrophage response during 

Plasmodium chabaudi infection." Saudi Journal of Biological Sciences 24(7): 1663-

1666. 

 

 

3. Biagini, G. A., N. Fisher, A. E. Shone, M. A. Mubaraki, A. Srivastava, A. Hill, T. 

Antoine, A. J. Warman, J. Davies, C. Pidathala, R. K. Amewu, S. C. Leung, R. Sharma, 

P. Gibbons, D. W. Hong, B. Pacorel, A. S. Lawrenson, S. Charoensutthivarakul, L. 

Taylor, O. Berger, A. Mbekeani, P. A. Stocks, G. L. Nixon, J. Chadwick, J. 

Hemingway, M. J. Delves, R. E. Sinden, A.-M. Zeeman, C. H. M. Kocken, N. G. Berry, 

P. M. O'Neill and S. A. Ward (2012). "Generation of quinolone antimalarials targeting 

the Plasmodium falciparum mitochondrial respiratory chain for the treatment and 

prophylaxis of malaria." Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America 109(21): 8298-8303. 

 

4. Chaijaroenkul, W., M. A. Mubaraki, S. A. Ward and K. Na-Bangchang (2014). 

"Metabolite footprinting of Plasmodium falciparum following exposure to Garcinia 

mangostana Linn. crude extract." Experimental Parasitology 145: 80-86. 

 

5. Hafiz, T. A. and M. A. Mubaraki (2016). "The potential role of Ziziphus spina-christi 

leaf extracts against Plasmodium berghei-induced liver and spleen injury." Biomedical 

Research-India 27(4): 1027-1032. 

 

 

6. Hafiz, T. A., M. A. Mubaraki, S. Al-Quraishy and M. A. Dkhil (2016). "The potential 

role of Punica granatum treatment on murine malaria-induced hepatic injury and 

oxidative stress." Parasitol Res 115(4): 1427-1433. 

 

7. Mubaraki. MA, Aboshaiqah AE, Tumala RB, Hafiz TA, Shamali IM, and Marie 

MAM (2017). “Infection Control Practices of Saudi Baccalaureate Nursing Students 

During Clinical Training”. EC Microbiology 13.2 (2017): 55-64 

 

8. Hafiz, T. A., M. A. Mubaraki, M. A. Dkhil and S. Al-Quraishy (2017). "Antiviral 

Activities of Capsicum annuum Methanolic Extract against Herpes Simplex Virus 1 

and 2." Pakistan Journal of Zoology 49(1): 251-255. 

 

9. Marie, M. A. M., L. G. Krishnappa, A. J. Alzahrani, M. A. Mubaraki and A. A. 

Alyousef (2015). "A prospective evaluation of synergistic effect of sulbactam and 



 

tazobactam combination with meropenem or colistin against multidrug resistant 

Acinetobacter baumannii." Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 15(4): 24-29. 

 

10. Mubaraki, M. A., M. A. Dkhil, E. M. Al-Shaebi, M. Y. Lubbad, K. E. Ibrahim and S. 

Al-Quraishy (2014). "The Protective Effect of Pomegranate, Punica granatum, on 

Murine Malaria." Pakistan Journal of Zoology 46(5): 1345-1350. 

 

11. Mubaraki, M. A., M. A. Dkhil, T. A. Hafiz, M. F. Khalil, E. M. Al-Shaebi, D. Delic, 

K. Elshaikh and S. Al-Quraishy (2018). "Vitamin D receptor regulates intestinal 

inflammatory response in mice infected with blood stage malaria." Microbial 

pathogenesis 117: 299-303. 

 

12. Mubaraki, M. A., T. A. Hafiz, S. Al-Quraishy and M. A. Dkhil (2017). "Oxidative 

stress and genes regulation of cerebral malaria upon Zizyphus spina-christi treatment 

in a murine model." Microb Pathog 107: 69-74. 

 

13. Mubaraki, M. A., T. A. Hafiz, M. A. Dkhil and S. Al-Quraishy (2016). "Beneficial 

effect of Punica granatum peel extract on murine malaria-induced spleen injury." Bmc 

Complementary and Alternative Medicine 16. 

 

14. Sant'Anna, M. R. V., H. Diaz-Albiter, M. Mubaraki, R. J. Dillon and P. A. Bates 

(2009). "Inhibition of trypsin expression in Lutzomyia longipalpis using RNAi 

enhances the survival of Leishmania." Parasites & Vectors 2. 

 

 
 


