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انتذرج انعهمي

 -1ثكبنىرَىص انؼهىو فٍ انكًُُبء ,كهُخ انؼهىو  -عبيؼخ انشقبسَق ,يبَى  1991و.
 -2دثهىو انذراطبد انؼهُب انؼبو فٍ انززثُخ ,كهُخ انززثُخ  -عبيؼخ انشقبسَق ,يبَى  1993و .
 -3دثهىو انذراطبد انؼهُب فٍ انكًُُبء انحُىَخ انزحهُهُخ ,كهُخ انؼهىو  -عبيؼخ اإلطكُذرَخ ,يبَى  1997و.
 -4يبعظزُز انذراطبد انؼهُب فٍ انكًُُبء انؽجُخ انزؽجُقُخ ,يؼهذ انجحىس انؽجُخ  -عبيؼخ اإلطكُذرَخ,
يبَى  2115و.
 -5هساولخ الوهنخ هن إدارح الترخٍض الطجٍخ ثىزارح الصحخ الوصرٌخ ,سدالد انكًُُبئٍُُ انؽجٍُُ,
8991م.
 -6التصنٍف الوهنً هن الهٍئخ السعىدٌخ للتخصصبد الصحٍخ ,أخصبئً تقنٍخ هختجراد  /كٍوٍبء حٍىٌخ,
يبعظزُز انكًُُبء انؽجُخ انزؽجُقُخ2111 ,و.

انتذرج انوظيفي

 -1ط  /كًُُبئٍ  -رحبنُم ؼجُخ ثًظزشفً انقىاد انغىَخ (انفزَظبوي) نهقىاد انًظهحخ انًصزَخ
ثىسارح انذفبع فٍ انفززح يٍ 1991 -1991و.
 -2أخصبئٍ كًُُبء حُىَخ إكهُُُكُخ ثبنًؼًم انخبص ثٍ ثبنشزقُخ فٍ انفززح يٍ  1997وحزٍ األٌ.
 -3ظبثػ  /أخصبئٍ كًُُبء حُىَخ إكهُُُكُخ ثبنًظزشفُبد انؼظكزَخ وانؼُبداد انخبرعُخ نهقىاد
انًظهحخ انًصزَخ ثىسارح انذفبع فٍ انفززح يٍ 2112 -1991و.
 -4أخصبئٍ كًُُبء ؼجُخ إكهُُُكُخ ثًظزشفً انظالو انخبص ثبنشقبسَق انشزقُخ فٍ انفززح
يٍ 2111 -2112و.
 -5أخصبئٍ كًُُبء ؼجُخ إكهُُُكُخ ثًظزشفً ثهجُض انؼبو يذَزَخ انشؤوٌ انصحُخ ثبنشزقُخ وسارح
انصحخ انًصزَخ وحزٍ األٌ.
 -6يُظق قظى انًخزجزاد انؽجُخ ويحبظز ثبنًؼهذ انفٍُ نهزذرَت انصحٍ (رحذ اشزاف الهٍئخ السعىدٌخ
للتخصصبد الصحٍخ واإلشزاف االكبدًٍَ عبيؼخ انًهك خبنذ -وػًبدح خذيخ انًغزًغ) فزع أثهب
ثٍُُ فٍ انفززح يٍ 2111 -2111و.
 -7يُقذ فٍ اإلَؼبع انقهجٍ انزئىٌ ( ,)CPRوأطض انًحبفظخ ػهٍ انحُبح ( ,)BLSوهٍ رؼبدل 4
طبػبد رؼهُى ؼجٍ يظزًز(الهٍئخ السعىدٌخ للتخصصبد الصحٍخ)2111 /3 ,و.
 -1يحبظز كًُُبء حُىَخ إكهُُُكُخ ثكهُخ انغذ انذونُخ نهؼهىو انصحُخ فزع اثهب فٍ انفززح يٍ
2111 /2 - 2111 /11و.
 -9يحبظز كًُُبء حُىَخ وكًُُبء إكهُُُكُخ ثقظى انؼهىو انؽجُخ انزؽجُقُخ رقُُخ انًخزجزاد انؽجُخ
كهُخ انًغزًغ عبيؼخ َغزاٌ انفززح يٍ 2111 /9و وحزٍ األٌ.
انمناصة اإلداريح

 -1يُظق قظى انًخزجزاد انؽجُخ ثبنًؼهذ انفٍُ نهزذرَت انصحٍ (رحذ اشزاف الهٍئخ السعىدٌخ
للتخصصبد الصحٍخ واإلشزاف االكبدًٍَ عبيؼخ انًهك خبنذ -وػًبدح خذيخ انًغزًغ) فزع أثهب ثٍُُ
فٍ انفززح يٍ 2111 -2111و.
انمؤتمراخ واننذواخ

 - -1انًشبركخ فٍ انُذوح انضبَُخ نهغًؼُخ انًصزَخ نهُهىض ثبنؼهىو انؽجُخ األطبطُخ رحذ ػُىاٌ
( ,)Septic Shockثًؼهذ انجحىس انؽجُخ  -عبيؼخ االطكُذرَخ ,دَظًجز 2114و.
أنشطح خاصح تجودج انتعهيم انعاني

 -1ػعى ثهغبٌ االػزًبد انذونٍ ) (COEيٍ انهُئخ األيزَكُخ – Council on Occupational
 Educationثكهُخ انًغزًغ  -عبيؼخ َغزاٌ فٍ انفززح يب ثٍُ انفصم انضبٍَ 1432 / 1431هـ
وانفصم األول  1433 / 1432هـ  .انًىافق  2112- 2111و.
 -2ػعى نغُخ انشئىٌ انزؼهًُُخ ثىحذح انزؽىَز وانغىدح ثكهُخ انًغزًغ  -عبيؼخ َغزاٌ نهؼبو انغبيؼٍ
 1434-1433هـ.
 -3ػعى ثىحذح رؽىَز انخؽػ وانًُبهظ ػهٍ انجزايظ انزؼهًُُخ نهكهُخ انزبثؼخ نهىحذح انزئُظُخ نىحذح
انزؽىَز وانغىدح ثكهُخ انًغزًغ  -عبيؼخ َغزاٌ نهؼبو انغبيؼٍ  1436-1435هـ.

انجوائز وانتقذيراخ وتراءاخ االختراع

 -1شهبدح شكز ورقذَز يٍ كهُخ انًغزًغ – عبيؼخ َغزاٌ ػهٍ انغهذ انًشكىر وانزؼبوٌ فٍ انىحذاد
وانًؼبَُز انًؤههخ نحصىل انكهُخ ػهٍ اإلػزًبد األكبدًٍَ اإلػزًبد انذونٍ يٍ انهُئخ األيزَكُخ –
 Council on Occupational Educationورقذَز خبص كؼعى فؼبل فٍ انًؼُبر انضبنش
"يخزعبد انجزَبيظ وانًؤطظخ" وانًؼُبر انؼبشز "انخذيبد واألَشؽخ انؽالثُخ" 1433-1432هـ
انًىافق 2112-2111و
االشتراك في ورش انعمم (مذرب/متذرب)

 -1حعىر ورشخ ػًم ثؼُىاٌ "إػذاد انذراطخ انذارُخ األونُخ" انًُؼقذح ظًٍ فؼبنُبد االػزًبد انذونٍ
يٍ انهُئخ األيزَكُخ –  Council on Occupational Educationثغبيؼخ َغزاٌ انفززح
يٍ 1432/11/29-27هـ انًىافق 2111/9/21-26و.
 -2حعىر ورشخ ػًم ثؼُىاٌ "إػذاد األدنخ وانًؤشزاد" انًُؼقذح ظًٍ فؼبنُبد االػزًبد انذونٍ
يٍ انهُئخ األيزَكُخ –  Council on Occupational Educationثغبيؼخ َغزاٌ انفززح
يٍ 1433/1/27-25هـ انًىافق 2111/12/23-21و.

انذوراخ (مذرب/متذرب)

 -1دورح "اإلَؼبع انقهجٍ انزئىٌ ( ,)CPRوأطض انًحبفظخ ػهٍ انحُبح ( ,")BLSوهٍ رؼبدل 4
طبػبد رؼهُى ؼجٍ يظزًز(انهُئخ انظؼىدَخ نهزخصصبد انصحُخ) ثبلوعهذ الفنً للتذرٌت الصحً -
أثهب ثنٍن 2111 /3و.
فرع
 -2دورح "اطزخذاو انزكُىنىعُب فٍ انزذرَض" انخبصخ ثبنجزَبيظ انزذرَجٍ ثىحذح رًُُخ انًهبراد
ثؼًبدح انزؽىَز وانغىدح ,ثىاقغ ( )11طبػبد رذرَجُخ  -ثغبيؼخ َغزاٌ انفززح يٍ 1433/6/11-9هـ
انًىافق 2111/5/1-4/31و.
 -3دورح "َظى االيزحبَبد ورقىَى انؽالة" انخبصخ ثبنجزَبيظ انزذرَجٍ ثىحذح رًُُخ انًهبراد
ثؼًبدح انزؽىَز وانغىدح ,ثىاقغ ( )11طبػبد رذرَجُخ  -ثغبيؼخ َغزاٌ انفززح يٍ 1434/1/13-12هـ
انًىافق 2112/11/27-26و.
 -4دورح "يزؽهجبد االػزًبد انًؤطظٍ وانجزايغٍ نًحىر انزؼهُى وانزؼهى" انخبصخ ثبنجزَبيظ انزذرَجٍ
ثىحذح رًُُخ انًهبراد ثؼًبدح انزؽىَز وانغىدح ,ثىاقغ ( )11طبػبد رذرَجُخ  -ثغبيؼخ َغزاٌ انفززح
يٍ 1434/4/15-14هـ انًىافق 2113/2/25-24و.
 -5دورح "رىصُف انجزَبيظ وفق يؼبَُز انهُئخ انىؼُُخ" انخبصخ ثبنجزَبيظ انزذرَجٍ ثىحذح رًُُخ
انًهبراد ثؼًبدح انزؽىَز وانغىدح ,ثىاقغ ( )11طبػبد رذرَجُخ  -ثغبيؼخ َغزاٌ انفززح
يٍ 1435/1/2-3هـ انًىافق 2113/11/6-5و.
 -6دورح "عىدح األثحبس وآنُبد انُشز انذونٍ فٍ يغالد  "ISIانخبصخ ثبنجزَبيظ انزذرَجٍ ثىحذح
رًُُخ انًهبراد ثؼًبدح انزؽىَز وانغىدح ,ثىاقغ ( )5طبػبد رذرَجُخ  -ثغبيؼخ َغزاٌ انفززح
يٍ 1435/1/11هـ انًىافق 2113/11/13و.

انهغاخ

 -1انهغخ انؼزثُخ.
 -2انهغخ اإلَغهُشَخ.
انمؤنفاخ

 -1انًشبركخ فٍ ثحش ثؼُىاٌ "دراطخ انزغُزاد فٍ اَشًَبد انقهت وثؼط انًؤشزاد انجُى كًُُبئُخ
فٍ يصم انذو نًزؼبؼٍ انكحىل وانجبَغى" يغهخ يؼهذ انجحىس انؽجُخ  -عبيؼخ اإلطكُذرَخ,
يبرص 2115و.
2- Scientific Research Project:
- Protective and therapeutic effects of fucoidan, brown algae, extract against
methotrexate hepatonephrotoxicosis in albino rats.
3- Scientific Research Project:
- Some Epidemiological and Serological Studies on Schistosomiasis in Najran
area, KSA.
عضويح انهجان

 -1ػعى ثىحذح انخزَغٍُ ثكهُخ انًغزًغ  -عبيؼخ َغزاٌ انفززح يٍ 2111و وحزٍ األٌ.
 -2ػعى ثهغبٌ االػزًبد األكبدًٍَ انذونٍ ( (COEثكهُخ انًغزًغ  -عبيؼخ َغزاٌ فٍ انفززح يب
ثٍُ انفصم انضبٍَ 1432 / 1431هـ وانفصم األول  1433 / 1432هـ .
 -3ػعى ثهغُخ يزاعؼخ األػًبل انفصهُخ (انؼًهٍ وانُظزٌ) انُهبئٍ ثقظى انؼهىو انؽجُخ انزؽجُقُخ
ثزَبيظ رقُُخ انًخزجزاد انؽجُخ ثكهُخ انًغزًغ  -عبيؼخ َغزاٌ انفززح يٍ 2111و وحزٍ األٌ.
 -4ػعى ثهغُخ رأهُم ورذرَت انؽالة ػهٍ اعزُبس اخزجبراد انهُئخ انظؼىدَخ نهزخصصبد انصحُخ
ثكهُخ انًغزًغ  -عبيؼخ َغزاٌ انفززح يٍ 2111و وحزٍ األٌ.
 -5ػعى ثهغُخ هتبثعخ التذرٌت الوٍذانً اإلكلٍنٍكً لطالة كلٍخ الودتوع قسن العلىم الطجٍخ
التطجٍقٍخ تخصض هختجراد طجٍخ فً هستشفٍبد الوولكخ.
 -6ػعى ثهغُخ انُشبغ انؼهًٍ ثقظى انؼهىو انؽجُخ انزؽجُقُخ ثكهُخ انًغزًغ  -عبيؼخ َغزاٌ انفززح
يٍ 2111و وحزٍ األٌ.
 -7ػعى ثىحذح انشئىٌ انزؼهًُُخ انزبثؼخ نهىحذح انزئُظُخ
 -عبيؼخ َغزاٌ نهؼبو انغبيؼٍ  1434-1433هـ.

نىحذح انزؽىَز وانغىدح ثكهُخ انًغزًغ

 -1ػعى ثىحذح رؽىَز انخؽػ وانًُبهظ ػهٍ انجزايظ انزؼهًُُخ نهكهُخ انزبثؼخ نهىحذح انزئُظُخ
نىحذح انزؽىَز وانغىدح ثكهُخ انًغزًغ  -عبيؼخ َغزاٌ نهؼبو انغبيؼٍ  1436-1435هـ.

مهخص انخثراخ انوظيفيح

 -8ج  /كٍوٍبئً  -تحبلٍل طجٍخ ثوستشفى القىاد الدىٌخ (الفرنسبوي) للقىاد الوسلحخ الوصرٌخ
ثىزارح الذفبع فً الفترح هن 8998 -8991م.
 -2أخصبئً كٍوٍبء حٍىٌخ إكلٍنٍكٍخ ثبلوعول الخبص ثً ثبلشرقٍخ فً الفترح هن 2111 -8991م.
 -3ضبثط  /أخصبئً كٍوٍبء حٍىٌخ إكلٍنٍكٍخ ثبلوستشفٍبد العسكرٌخ والعٍبداد الخبرخٍخ للقىاد
الوسلحخ الوصرٌخ ثىزارح الذفبع فً الفترح هن 2112 -8991م.
 -4أخصبئً كٍوٍبء طجٍخ إكلٍنٍكٍخ ثوستشفى السالم الخبص ثبلسقبزٌق الشرقٍخ فً الفترح هن
2111 -2112م.
 -5أخصبئٍ كًُُبء ؼجُخ إكهُُُكُخ ثًظزشفً ثهجُض انؼبو يذَزَخ انشؤوٌ انصحُخ ثبنشزقُخ وسارح
انصحخ انًصزَخ وحزٍ األٌ.
 -6يُظق قظى انًخزجزاد انؽجُخ ويحبظز ثبنًؼهذ انفٍُ نهزذرَت انصحٍ  -فرع أثهب ثنٍن فً الفترح
هن 2188 -2111م وتذرٌس الوىاد التبلٍخ-:
اوال :ثرنبهح دثلىم الوختجراد الطجٍخ-:
الكٍوٍبء العبهخ والعضىٌخ  -علن األحٍبء الجشري  -الوهبراد الوعولٍخ األسبسٍخ  -عٍنبد الذم
وهعبلدتهب  -ػهى انجكززَب وانفؽزَبد وانؽفُهُبد  -ػهى انذو  -ػهى انكًُُبء انحُىَخ واإلَشًَبد
 رحهُم انجىل وطىائم انغظى  -ػهى انكًُُبء انظزَزَخ  -ػهى انجكززَب انًزقذو  -ػهى انذو انًزقذو ػهى انىراصخ فٍ االَظبٌ وانزقُُبد انغشَئُخ  -ػهى انؽفُهُبد انًزقذو  -ػهى انفُزوطبد ػهى انكًُُبء انحُىَخ انًزقذو  -ػهى انذو وانًُبػخ  -ػهى َقم وثُك انذو  -ػهى األَظغخ وانخهُخ إدارح انًؼبيم.ثبنٍب :ثرنبهح دثلىم التورٌض-:
انكًُُبء انحُىَخ  -انًُكزوثُىنىعٍ.
ثبلثب :ثرنبهح دثلىم الصٍذلخ-:
األحُبء انذقُقخ انصُذالَُخ.
راثعب :ثرنبهح دورح الوسبعذ الصحً-:
طاليخ وصحخ انجُئخ.
 -1هحبضر ثكلٍخ الغذ الذولٍخ للعلىم الصحٍخ  -فرع أثهب ثنٍن فٍ انفززح يٍ 2111 /2 - 2111 /11و.
وتذرٌس هبدح الكٍوٍبء االكلٍنٍكٍخ الوتقذم.
 -1يحبظز ثكهُخ انًغزًغ  -عبيؼخ َغزاٌ  -قظى انؼهىو انؽجُخ انزؽجُقُخ  -ثزَبيظ رقُُخ انًخزجزاد
انؽجُخ  -انفززح يٍ 2111 /9و وحزٍ األٌ .ورذرَض يبدرٍ انكًُُبء انحُىَخ وانكًُُبء انحُىَخ
اإلكهُُُكُخ.

