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 ة اء الدقيقدكتوراه يف االحي
 هـ 1430/ 23/11امتياز بتاريخ  

 كلية العلوم جامعة امللك عبدالعزيز جبدة -قسم علوم األحياء

ماجستري يف االحياء الدقيقة  يف االغذيه 
 هـ 1423/ 5/1والتسمم امتياز بتاريخ  

لكة العربية املم -كلية العلوم جامعة م القرى مبكة املكرمة  -قسم األحياء
 السعودية 

 اء الدقيقة حيالوس يف ابكالوري
 هـ 24/1/1415جيدجدا بتاريخ        

 كلية العلوم جامعة م القرى مبكة املكرمة اململكة العربية السعودية -قسم األحياء

حسب 3دبلوم يف الرصد  املستوى  
 تصنيف منظمة االرصاد العاملية 

 ة وايومنج االمرييكية كلية علوم الغالف اجلوي البيئي جامع 
 منج الية وايو و   -الرامي

 العمل احلايل 
 بقسم الصحه العامة بكلية العلوم الصحية جبامعه ام القرى   مشاركأستاذ  

 ار معتمد مبعهد البحوث والدرسات االستشاريةشتمس
 لصحة وزارة ا  -مكة     –دكتور حماضر متعاون بربانمج الزمالة الطب الوقائي  

 حباث احلج والعمرة احلرمني الشريفني الالصحية مبعهد خادم    البحوثبقسم    لتحكيم البحوث استشاري  
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 مدرب بعمادة البحوث والدراسات االستشاريه جبامعه ام القرى
 وزارة الصحة   -مكة   –دكتور حماضر متعاون بربانمج طب االسرة  

 ام القرى الستشاريه جبامعه  البحوث والدراسات ابعمادة    -مدرب معتمد بربانمج التعليم الطيب املستمر
 من وزارة الرتبية والتعليم ابململكة العربيه السعودية و من مركز كامربدج للتدريب واالستشارات ني معتمد مدرب مدرب

 جلودة(مدرب برامج صحية مبركز التدريب  ابدارة الصحة العامة  مبنطقة مكة املكرمة يف جماالت )املختربات، البيئة، ا
 شهادات التصنيف املهن 

 استشاري احياء دقيقه طبيه   RA-29955-07صحية بتسجيل  صصات السعودية الخ تلل  اهليئة السعودية من    مصنف 
 اخلاص ابدارة نظام البيئة مصنف من االيركا اهليئة الدولية لتسجيل املقيمن املرخصني14001مقيم اول جودة لنظام لاليزو  

 املقيمن املرخصني سجيل  لت   ة ياهليئة الدولكا  ير من قبل اال   -9001مراجع ومدقق داخلي جودة لنظام لاليزو  
 راصد طبقات جو عليا ورصد ارضي معتمد حسب تصنيف منظمة االرصاد اجلوية العاملية من الوالايت االمرييكية 

 مدرب برامج إعداد املدربني ومدرب معتمد من وزارة الرتبية والتعليم 
 صحية للجودة من قبل وزارة الصحة ت ال ركزي العتماد املنشاداد املراكز الصحية ملعايري اجمللس املمدرب اع 

 معتمد من معهد البحوث والدراسات االستشارية جبامعه ام القرى يف التخطيط االسرتاتيجي مستشار حمرتف 

 اخلربات السابقه
 1441عميد كلية العلوم الصحية  
 1441رئيس قسم الصحة العامة  

 هـ1443-هـ 1439ه ام القرى  مع جا  ليث لاب رلجودة والتطويل وكيل كليه العلوم الصحية     
 هـ 1438-هـ 1436ابلليث جامعه ام القرى  ن االكادميية   وكيل كليه العلوم الصحية للشؤو    
 هـ1437-هـ 1436ه ام القرى  ليث جامع لاب روكيل كليه العلوم الصحية لشؤون اجلودة والتطوي   

 هـ1437كه املكرمة  خمترب مستشفى قوى االمن مب  –رئيس قسم االحياء الدقيقة الطبية  
 هـ 1437-هـ   1436كرمة  ى االمن مبكه املخمترب مستشفى قو   –استشاري أحياء دقيقه طبيه 

 هـ1436-1435وكيل كليه العلوم الصحية ابلليث جامعه ام القرى   
 هـ1434جدة صيف   –تعاون كليات الغد الصحية  حماضر مور دكت

اجمللس املركزي   -9001العامة مبكة منسق_برامج االعتماد :االيزو    رئيس قسم اجلودة وسالمة املرضي ابدارة الصحة 
 JCI  -اللجنة املشرتكة االمريكية-CEBAHIالعتماد املنشات الصحية السعودي  



  

 JCI1433 االسكان املعتمد من قبل اللجنة املشرتكة االمريكية    ركز صحي  م خترب استشاري احياء دقيقة طبيه مب

 1434  ابلشؤون الصحية مبنطقة مكة املكرمة لعامة  ئي ابملكتب الفن للصحة امنسق برانمج االصحاح البي
 1432  قدسة امل  صمة الطب الوقائي مديرية الشؤون الصحية ابلعا  –خمترب مستشفى حراء العام   -تشاري ميكروبيولوجيا  سا

 1431مبنطقة مكة  مديرية الشؤون الصحية   -مقيم اول جودة  ابدارة اجلودة الشاملة   -منسق وحدة التدريب
 1430  ؤون الصحية مبنطقة مكة املكرمة  م يف ادارة صحة البيئة ابلش2004-14001مقيم اول جودة لنظام لاليزو  

 ة مبكة ين الصح شؤو ال  هـ( 1430استشاري خمتربات مبركز السموم والكيمياء الشرعية  )
ادارة الرعاية الصحية االولية ابلعاصمة املقدسة -ولية   املشرف على خمترب الصحة العامة وخمتربات مراكز الرعاية الصحية اال

  (1426-1422) ملقدسةلشؤون الصحية ابلعاصمة امديرية ا
عوقات والصعوابت اليت تواجة اسة امللدر ة   مستشار وكيل وزارة الصحة املساعد للطب الوقائي ومديرعام الصحة الوقائي 

 ( 1425-1423خمتربات الصحة العامة بوزارة الصحة )
 منسق اجلودة واملدير الفن خمترب الصحة العامة ابلعاصمة املقدسة 

 ن الصحية ابلعاصمة املقدسة لعامة مديرية الشؤو مدير خمترب الصحة ا
 مة املقدسة صابلعا  حية الص انئب مدير خمترب الصحة العامة مديرية الشؤون  
 مة  مديرية الشؤون الصحية ابلعاصمة املقدسة خمترب الصحة العا -اخصائي ميكروبيولوجي قسم االحياء الدقيقة  

 املقدسة   الصحة العامة مديرية الشؤون الصحية ابلعاصمة خمترب   -خمترب حتليل املياه  -اخصائي خمتربات
 اية البيئةمحرصاد و لال مة الرائسة العا -وزارة الدفاع والطريان 

 الطائف هـ( مطار  1415مساعد متنيب    )
 تبوك   هـ( مطار 1411-1410)  راصد طبقات جوا عليا 

 عرعر  و اجلوف سكاكا ، الطائف  هـ( مطار  1416-1411راصد جوي )

 العضوية يف اجلميعيات واملوسسات العلمية 
 اجمللس السعودي للجودة  تخصصات الصحية عودية لل لسة ااهليئ

 اجلمعية السعودية لعلوم احلياه ء والدواء الغذاهئية  
 عضو منظمة الصحه العامه  واالستشاراتمركز كامربدج للتدريب    -  عضوية املدربني احملرتفني
 الرابطة الدولية حلماية األغذية  البحرين-مجعية علوم وتقنية املياه  

  



  

 املشاركة ابللجان   
 1441كة املكرمة  ذات البني امارة منطقة م  حصالمستشار بلجنة ا

 هـ1438-1437كرمة  عية مبكة املتجارية الصناعضو جلنة االعاشة والتغذية ابلغرفه ال
 علوم الصحية ابلليث ية الل كة بلميعضو جلنة اخالقيات البحوث الع 

 هـ1437-1336كة املكرمة  عضو اللجنة احمللية الخالقيات البحوث العلمية مبدينة امللك عبدهللا الطبية مب
 هـ1437-1435عضو اللجنة العليا للمناهج ابجلامعه للفرتة من 

 ه عمر تطوير مبعهد خادم احلرمني الشريفني الحباث احلج والاجلودة واعضو جلنه  
 2017-2016جنة العليا لوضع اخلطة االسرتاتيجية جلامعه ام القرى  و الل ضع 

 2014  معة امللك عبدالعزيز جبدة للسكري مبركز امللك فهد للبحوث جاعصو اللجنة العلمية للفريق البحث  
هـ(  1431ة ) ة البيئ ايمحو   ابلتعاون مع الرائسة العامة لالرصاد  وع البيئة والنظافة ابلسعوديةعضو جلنه اتسيس واالعداد السب

 املشاركة ممثل عن مدير عام الشؤون الصحية مبنطقة مكة املكرمة  
 هـ( 1430-1428لدراسات العليا جبامعة امللك عبدالعزيز كعضو وامني اللجنة خالل )تشارية العليا لعضو اللجنة االس

 رئيس جلنة تطوير خمترب الصحة العامة و جلنة التجهيزات 
-1418لألعوام    -مبديرية الشؤون الصحية ابلعاصمة املقدسة  -العليا للطب الوقائي يف احلج     التنفيذيةو اللجنة  عض

 هـ1419-1423-1424-1425
 قيات احباث احلج والعمره حكيم مللتتال  جلنة عضو  

 لوم الصحية ابلليث عضو جلنة الرتقيات بكلية الع 

 املشاركة اجملتمعية
    2030رؤوية اململكة   –اسابيع هليتون جدة   3يوف الرمحن عداد وتنفيذ برانمج خدمة صاملشاركة يف ورشة عمل عن ا

 1437اجمللس الصحي السعودي   –الصحه العامة   عن تطوير محاية  ركة يف ورشة عملاملشا
العاصمة املقدسة ابلتعاون مع االدارة  يف برانمج القيم النبوي يف مدراس  للشؤون الصحية مبنطقة مكة املكرمة  املشاركة ممثل عن املديرية العامة  

 1431  رمةملكالعامة للرتبية والتعليم مبنطقة مكة ا
 الصحية والشجره والنظافه    ديد من االسابيع املشاركة يف الع 

 امعه ج -متوسطة –يف عدة مراحل جوالة جامعة ام القرى  ابتدائية    –التعليم   املشاركة يف انشطة اجلميعة السعودية للكشافة وزارة 
 االن( -هـ 1417بوزارة الصحة ) ات وبنوك الدم للمخترب   امةالعمؤسس جملة املختربات ابلتعاون بني خمترب الصحة العامة مبكة واالدارة 

 هـ( 1422-1419منسق جمللة املختربات ابلفرتة )
 رتات  ربات يف عدة فرئيس حترير جملة خمت 



  

 اصمة املقدسة  ة والتعاون مع اجمللس البلدي ألمانه العاملشارك
 عضو جملس رائسة حترير عدة جملة علمية حمكمة  

• International Journal of Bioassays  

• EC Microbiology  

• InternationalJouranl of Makkah Pub;ic Health Research  

 

 ها احملاضرات اليت مت القاء

 1998اصمة املقدسة ية الشؤون الصحية ابلع االمراض الشائعة يف احلج لعدة اعوام مبدير 
   1998ة املقدسةالتشخيص املخربي والتقصي الوابئي ملسببات التسمم الغذائي مبستشفى حراء العام ابلعاصم

 هـ 1423/ 12/    4 مع مبكة معية السعودية لطب االسرة واجملتلوقائي ابلتعاون مع اجلطب اوالاي سحاالتهاب ال
 2004  الصحة مبكة  مة ابلشؤونالصحة العااسس اجلودة  يف املختربات مبخترب 

 2004 ة املقدسة طرق مجع ونقل العينات الوابئية  مبخترب الصحة العامة ابلشؤون الصحة ابلعاصم
هـ معتمدة من اهليئة السعودية للتخصصات 1431/ 19/11-18 برانمج الكشف عن األمراض الوابئية ي مراكز الرعاية الصحية األولية  

 م 15/2/2011ساعات معتمدة بتاريخ    13ا يعادل  مب 2010/ 14133الصحية برقم  
الوقاية  معتمدة من اهليئة السعودية للتخصصات الصحية برقم  و  يةخربي للطفليات املعو التشخيص امل  داتمستجمشرف على دورة: 

 هـ 27/2/1426ريخ  دة بتات معتمساعا  8مبا يعادل  0716/2005
   9دل يعامبا  2005/ 0805ة للتخصصات الصحية برقم اي معتمدة من اهليئة السعوديالفحص املخربي للطفيل املالر مشرف على دورة: 

 هـ 1426/ 15/3معتمدة بتاريخ  ساعات 

لصحية  اهليئة السعودية للتخصصات ا هـ معتمدة من8/4/1432-7الول برانمج االصحاح البيئي اجلزء ا  قدمة  يف : م رة حماضرومنسق لدو 
 ساعات معتمدة    12م مبا يعادل  15/2/2011تاريخ  ب 2011/ 17150برقم  

صحية برقم  تخصصات اللل دية تمدة من اهليئة السعو هـ مع1432/ 4/ 10-9حماضرومنسق لدورة : برانمج االصحاح البيئي اجلزء الثاين 
 ات معتمدة ساع  12م مبا يعادل 2011/ 2/ 15بتاريخ  2011/ 17151

بتاريخ   17433/2011ودية للتخصصات الصحية برقم من اهليئة السع هـ معتمدة 1432/ 4/ 18-16حماضر ومنسق لدورة : ادارة املخاطر
 ساعات معتمدة   15م مبا يعادل  26/3/1432

 ليةل عاص اضرات  والدورات احلاحمل
 يب املهن والتقنساعة تدريبية معتمدة من املؤسسة العامة للتدر   250ر من  أكث  حضور

 لتخصصات الصحية يئة السعودية لدة معتمدة من اهلساعة تدريبية معتم   300و أكثر من  

 خمتربات امليكروبيولوجيدورات يف جمال ال
 1414لغذائية  واملعجنات جبدة عام  للمواد ا  بلة لسنودة النوعية ملصنع ادورة تدريبية يف قسم خمترب واجل



  

 1414التجارة  جبدة عام اجلودة النوعية بوزارة  دورة تدريبية يف خمترب 
 م   2003/  18/12-17لدقيقة و االمراض املعدية  بكلية الطب جبامعة امللك سعود يف الفرتة من ثة يف االحياء ا التطورات احلدي ندوة 

 1998 ملدة اسبوعني-ديشبنجال   -دكا  -صحة العاملية يل ملكافحة امراض االسهال منظمة الركز الدو امل ترب دورة تدريبية يف خم
 هـ2/11/1419ايل  10/ 30السعودية منعقدة جامعة امللك عبدالعزيز جبدة لتنمية يف  التاسيس وا ندوة حول علوم احلياه عرب مسرية 

 هـ  13/5/1418اف منظمة الصحة العاملية يف الفرتة من  قائي ابشر الو طب لذائي ابلوكالة املساعدة ل ندوة بعنوان : التسمم الغ
 م 16/9/1999حىت   11/9/1999صحة الغذائية لالنسان يف الفرتة من دورة تدريبية بعنوان انتاج األلبان والصناعات اللنية وامهيتها يف ال 

اهليئة السعودية للتخصصات الصحية برقم  هـ معتمدة من 1425/ 3/ 21شوكية ندوة عن املستجدات يف مرض احلمى املخية ال
 ساعات معتمدة يف الوكالة املساعدة للطب الوقائي    3هـ مبا يعادل  2/1425/ 17بتاريخ  2004/ 3/ 824

 ه 1424 ي مبستشفى حراء العام ابلعاصمة املقدسة حج دورة : التشخيص املخربي والتقصي الوابئي ملسببات التسمم الغذائ
نطقة الغربية معتمدة من اهليئة السعودية  فيصل التخصصي ابلتعاون مع برانمج اجلودة ابمل  ندوة عن اسس  مكافحة العدوى مبستشفى امللك

 ساعه  13هـ مبا يعادل 1424/ 15/1بتاريخ   1/213/3/2003للتخصصات الصحية برقم 
بتاريخ   2003/ 3/ 4/4652السعودية للتخصصات الصحية برقم   ن اهليئةالتطورات احلديثة يف املختربات  معتمدة م دورة تدريبية  

 معتمدة   مدينة امللك عبدهللا الطبية مكه  ساعات  35هـ مبا يعادل  11/1424/ 8
 هـ( 1426مكة )  –لصحة العامة  ختربات الطبية  خمترب ا ماذا يريد االطباء من امل 

 تجميل النسائية وطرق الوقاية منها  بعنوان األخطار الكامنة بصوالني احلالقة ومراكز الورشة عمل 
 م ابمانة العاصمة املقدسة 10/1431/ 19-20

 جدة  -زيز جامعة امللك عبدالع  –م( املستشفى اجلامعى 2009حلديثة يف املختربات ) التطورات ا 
معتمدة من    -والنشر  للتدريب والتطوير مبؤسسة اليوم للصحافة والطباعة  م مركز اليوم 2007/  4/  18-7مهارت الكتابة الصحفية من 

200100ماد الدورة :رقم اعت 27/م/ 51املوسسة العامة للتعليم الفن والتدريب املهن رقم   
   2017-2014-2012-م 2010اث بصحة مكة املكرمة  مركز التدريب واالبتع CBRدورة االنعاش القليب  

 مع معايري منظمة مدراس الصحه العامه االمريكيه من جامعه ماستيوسيش  ج قسم الصحه العامه ملرحلة البكالوريس مبا يتماشي دورة اعتماد مناه

 ودةدورات يف جمال اجل 

برقم   غذية وزراة الصحية معتمدة من اهليئة السعودية للتخصصات الصحيةدورة تدريبية على تطبيقات نظام مراقبة النقاط احلرجة لسالمة اال
 ساعات معتمدة يف الوكالة املساعدة للطب الوقائي   18هـ مبا يعادل 1424/ 8/ 25بتاريخ   3776/3/2003

بتاريخ   2005/ 1278اة الصحية معتمدة من اهليئة السعودية للتخصصات الصحية برقم  وزر   دورة تدريبية : اسس اجلودة النوعية
 مكة - الصحة العامة  ساعات معتمدة يف خمترب    7هـ مبا يعادل  26/5/1426

ة السعودية  اهليئ ام مراقبة النقاط احلرجة يف اماكن تقدمي الطعام يف  املستشفيات وزراة الصحة معتمدة من دورة تدريبية على تطبيقات نظ
 ساعه معتمدة يف الطب الوقائي 22هـ مبا يعادل  8/11/1424بتاريخ  2003/ 3/ 4/4652للتخصصات الصحية برقم 

 ه 1430جدة  -فندق هوليدي ان  –العامة لصحة البيئة   االدارة  –ة اهلواء اجلديدة ملنظمة الصحة العاملية  دالئل جودة وصح
هـ مبا يعادل  1424/ 8/11بتاريخ  2003/ 4652/3/ 4يئة السعودية للتخصصات الصحية برقم ن اهلدورة تدريبية ضمان اجلودة  معتمدة م



  

 ساعات معتمدة مستشفى امللك فيصل   12
 2004-14001 –للمواصفة ايزو    IRCAيم جودة اول معتمدة من هيئة االعتماد الدولية دورة مق

 A17543    14001يم وتقييم إدارة احملتوى لتتوافق مع متطلبات االيزو التقيدورةنظام تشمل ال   03/09/ 2011إىل  2011/    3/    5من  
  :2004 

   2234001 والتدريب املهن رقم دورة مقيم جودة اول معتمدة من املؤسسة العامة للتعليم الفن
 IRCA15-5-2011 to 17-5-2011معتمدة من هيئة االعتماد  دورة مقيم داخلي 

 IRCA1-5-2011 to 3-5-2011تمدة من هيئة االعتماد ل  مع ورشة عمل اعداد وكتابة ادلة العم

 هـ 1432/ 7/ 20-9خالل الفرتة  –وزارة الصحة   – االدارة العامة لآلحصاء  SPSSواسطة استخدام برانمج ل االحصائي بدورة  التحلي
 إعداد املدربني معتمد ه من وزارة الرتبية والتعليم ابلسعودية   دورة

  CABHIاد املنشات الصحية السعودي معايري اعتماد مراكز الرعاية الصحية االولية لشهادة جملس اعتم تطبيق دورات اعداد مدربني ل 7
   ق املاريوت وفندق احلمراء سوفتيل تعادل دبلوم جودة يوم متفرقة جدة فند   25مبجموع 

معتمدة من اهليئة   CABHIاد املنشات الصحية  العتمدورة تدريب منسويب املراكز الصحية ابلعاصمة املقدسة  لتطبيق معايري اجمللس املركزي 
 ساعات معتمدة   15هـ مبا يعادل 1433/ 6/ 20السعودية للتخصصات الصحية بتاريخ 

 Completed the National institutes of Health (NIH) office of على تدريب معهد الحصول 

Extramural Research    طريق النت   عن 2014/ 2/ 4بتاريخ   1454228رقم الشهادة 

  عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعيه  –هـ جامعه ام القرى 6/7/1435-5  –القرار واختاذه  دورة صناعه 
 عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعيه  –معه ام القرى جا  16/5/2014-15وتكوين فرق العمل  يف الفرته من  دورة إدارة 

 عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعيه  –قرى جامعه ام ال   2014/ 5/ 19-18من  دورة إدارة االزمات يف الفرته 
 ودة النوعيه  عمادة التطوير اجلامعي واجل–جامعه ام القرى    2014/ 5/ 14-13دورة اسرتاتيجيات التطوير الذايت يف الفرته من  

-25ودية للتخصصات الصحية  ة معتمدة من اهليئة السعالصح دورة تدريبية بعنوان اعداد اخلطة االسرتاتيجيه يف اخلدمات الصحية وزراة
 ساعة 20مبا يعادل   2014/ 28/10

ر اجلامعي واجلودة النوعيه معتمدة  عمادة التطوي–جامعه ام القرى    2014/ 23/10-19ه من يف الفرت   PMPدورة إدارة املشاريع االحرتافية  
 ساعة   25

ث اليت أقيمت مبدينه امللك عبدهللا ابلشؤون الصحية مبنطقه مكة  احملليه الخالقيات البحو لجان دورة بعنوان : الدورة التدريبيه العضاء ال 
 6/1/1436املكرمة بتاريخ 
 لتون  محن جدة فندق اهليف خدمة ضيوف الر   2030ة ثلث اسابيع يف تطبيق رؤية ورشة عمل ملد 

 26-25نوفنمرب   2018ومي التعليم سقف هئة تقهالت لطلبات التسجيل يف االطار السعودي للمؤ اتهيل املراجعني  برانمج
 2014ه  د معتم  CME اعه  س 30برانمج سالمة املرضى 

 2016  الشريفني  مبعهد خادم احلرمني  اساسيات اجلودة
 جامعه ام القرى    2017/ 4/ 26يف الفرته من االختبارات االلكرتونيه دورة  
 عمادة التطوير اجلامعي واجلودة  –جامعه ام القرى   2017/ 1/  8يف الفرته من الاء اياس ق –التدريب علي برامج االعتماد املوسسي   دورة  
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