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  :والتعلیمیة العلمیة المؤھالت

 لمتحدةا المملكة - جامعة ساري ، التطبیقیة الطبیة العلوم كلیة ، الطبیة البكتریا ، دكتوراه 

)2014.(  

 ، علومال كلیة ،) الطبیة الجراثیم علم( الدقیقة األحیاء علم ، البیولوجي التنوع ، ماجستیر 

  ).2008( سعود الملك جامعة

 دیةالسعو العربیة المملكة ، الریاض ، سعود الملك جامعة ، الدقیقة األحیاء علوم بكالوریوس 

)2000.(  

  :واإلداریة العلمیة الخبرات

  ).اآلن حتى 2016( المجتمع خدمات التطبیقیة الدراسات بكلیة الصحیة العلوم قسم رئیس 

  ).اآلن حتى 2017( الخدمات والمجتمع التطبیقیة الدراسات بكلیة االبتكار وحدة مدیر 

  ).2016 إلى 2015( العلوم كلیة عمید مساعد

  بالقسم األكادیمي واإلشراف التوجیھ وحدة مقرر 

  ).2016-2015( سعود الملك جامعة ، العلوم كلیة ، الدقیقة واألحیاء النبات علم



 ودسع الملك جامعة ، العلوم كلیة.الدقیقة واألحیاء النبات بقسم الدقیقة األحیاء وحدة مقرر 

)2015-2016.(  

 الملك جامعة ، العلوم كلیة ، الدقیقة األحیاء وعلم النبات بقسم الطالب شؤون لجنة مقرر 

  .سعود

 الدراسات بكلیة الصحیة العلوم قسم لجنة األكادیمي واالعتماد والجودة التطویر مقرر 

  .المجتمع خدمات التطبیقیة

  المجتمعو التطبیقیة الدراسات كلیة ، االبتكارات لتقییم والتقني العلمي القرار لجنة مقرر 

  .خدمات

 وخدمة ةالتطبیقی الدراسات كلیة ، الصحیة العلوم بقسم الدراسیة والدورات الخطط لجنة رئیس 

  ).تاریخ إلى 2016( المجتمع

 ةالدقیق واألحیاء النبات علم قسم بالكلیة التدریس ھیئة ألعضاء التوظیف لجنة عضو 

)2015.(  

  الجامعة في البكالوریوس درجة على للحصول المواد بعض تدریس في المشاركة 

  .المتحدة المملكة ، ساري

 يف الجزیئي الجراثیم علم الطب في الماجستیر لطالب والتدریب اإلشراف في المساعدة 

  .المتحدة المملكة ، ساري جامعة

  .سعود الملك جامعة العلوم ،كلیة الدقیقة واألحیاء النبات بقسم العلیا اللجنة عضو 

  .سعود الملك جامعة ، المجتمع خدمة التطبیقیة الدراسات كلیة في الكلیة مجلس عضو 

  .المجتمع وخدمة دراسات التطبیقیة بكلیة والمراقبة الدراسة نظام لجنة عضو 

  .المجتمع خدمات التطبیقیة الدراسات بكلیة الطالب حقوق لجنة عضو 

  .سعود جامعة الملك العلوم بكلیة والسالمة األمن لجنة عضو 

  .جامعة سعود الملك ، العلوم كلیة ، األكادیمي اإلرشاد لجنة عضو 

  .جامعة سعود بالملك العلوم بكلیة المجتمع خدمة لجنة عضو 

  .المجتمع خدمات التطبیقیة الدراسات بكلیة السالمة لجنة عضو 

  .المجتمع وخدمات التطبیقیة للدراسات التدریب مركز تطویر لجنة عضو 

  .جامعة سعود بالملك العلوم كلیة في الرواتب زیادة لجنة عضو 

  .المجتمع وخدمة التطبیقیة الدراسات كلیة .الصحیة العلوم بقسم االبتعاث لجنة مقرر 

  

  



  :والمؤتمرات والندوات العمل ورش

 ، لندن ، االستوائي الطب للنظافة لندن مدرسة ،) 2012 ینایر( Campy UK 2012 مؤتمر 

  المتحدة المملكة

  13/10/2011 (VIVA Transfer / Upgrade Exam) الدكتوراه 

  المتحدة المملكة لندن،

  .المتحدة ،المملكة ساري جامعة ، ساري مؤتمر 09/11/2012 الملصقات عروض 

 لندن ، برونیل جامعة) 11/10/2013( عام السادس الدولي السعودي العلمي المؤتمر ملصق 

  .المتحدة المملكة ،

  .المتحدة المملكة ، سري جامعة )2/3/2012( المعلومات وتخزین إدارة: مراجع  

  المتحدة المملكة ، ساري جامعة 8/3/2012 األساسیة العرض مھارات 

  2011 مارس 18-2011 مارس 30 الجزیئیة والبیولوجیا المیكروبیة الوراثة علم

  المتحدة المملكة ، ساري جامعة البحوث مركز

 15 - 11) الجزیئیة األحیاء وعلم المیكروبیة الوراثة علم( MMIM018 المحاضرة أسبوع

  .مملكة المتحدة ،) یوم كل ساعات 8( 2011 أبریل

 بالمملكة ساري جامعة مبنى مسرح محاضرة 20 یولیو 5 الثالثاء يالبحث لمؤتمرا مھرجان 

  .المتحدة

  المتحدة المملكة ، ساري جامعة ، العدوى ومكافحة األغذیة سالمة في خبرة 

  المتحدة المملكة ، ساري جامعة ، المخاطر إدارة دورات من عدد اجتیاز 

  .المتحدة بالمملكة) IOSH( المھنیة والصحة السالمة معھد شھادة على حاصل 

course دورة دكتوراه Microarray ، 11/05/2012 في Genetic Lab ، ساري جامعة ، 

  .المتحدة المملكة

publish في 27/03/2012 ، النشر على الحصول Splash / Library ، ساري جامعة ، 

  .المتحدة المملكة

  )2020( المعري. س. ك - الذاتیة السیرة

 المملكة ، ساري جامعة ، FHMS في 16/10/2012 ، والصورة الخلوي التدفق قیاس 

  .المتحدة

  .المتحدة المملكة ، ساري جامعة ، FHMS في Protemics ، 06/02/2013 في مقدمة 

  .المتحدة المملكة ، سري جامعة ، FHMS في 28/02/2013 ، األحیاء علم 

  .المتحدة المملكة ، سري جامعة ، FHMS في 19/03/2013 ، مساعد تدریس 



  .المتحدة المملكة ، ساري جامعة ، FHMS في 20/03/2013 ، الحیویة المعلوماتیة 

  .المتحدة المملكة ، ساري جامعة ، FHMS في 26/11/2012 ، رسالةال كتابة 

  .المتحدة المملكة ، سري جامعة ، FHMS في 28/11/2012 ، تعلیمیة ندوة 

  .المتحدة المملكة ، ساري جامعة ، FHMS في 29/04/2013 ، البحث أخالقیات 

  :المھنیة والجمعیات العضویات

 زیرةالج شبھ السعودیة العربیة بالمملكة األصیلة العربیة للخیول العزیزیة مربط عضو 

  .العربیة

  .الحیاة لعلوم السعودیة الجمعیة عضو 

  .الطبیة للمختبرات السعودیة الجمعیة عضو 
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