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  عبدهللا بن فايز األسمري        
ة ة ذات  س

 
 
 

  عامةمحة ل
 

نية بتقدير جيد جداً لبكالوريوس في العلوم الصيدالهـ بدرجة ا ١٤٣٢في عام ة الصيدلة بجامعة الملك سعود من كليور عبدهللا األسمري الدكتتخرج 

يذية الدرة التنففي اللعمل كصيدلي  بهيئة الغذاء والدواءاألسمري ، التحق د. خرجهتبعد ). ٥من  ٤٫٣١مع مرتبة الشرف الثانية (معدل تراكمي 

للجان من العديد سقًا لعضًوا ومن ألسمرياكان الدكتور  ،ذاء والدواء لمدة عامين تقريبًاعمله في الهيئة العامة للغالل خ االزمات. وإدارةللتيقظ 

بقسم علم األدوية  بكلية الصيدلة بجامعة الملك سعود كمعيد التحقهـ،  ١٤٣٤عام وفي . وحضر العديد من المؤتمرات وورش العمل محليًا وعالميًا

، سات العليارحلة الدرامل خالدكتوراه. بوالية االباما لدراسة ال امعة أوبرنوالسموم ليتم ابتعاثه بعد ذلك للواليات المتحدة االمريكية لاللتحاق بج

الل خ .طاتجلالتج عن الضرر الناعضلة القلب من لجديدة التي يمكن أن تحمي على دراسة آليات اإلشارات الجزيئية ا ألسمرياركز الدكتور 

. رنة أوبجامعب العلميلبحث اأسبوع في  فضل ملصق علميألعلى المركز الثاني الدكتور األسمري حصل ه، من مرحلة الدكتورا األولىالسنة 

ً مرن ليكون الدراسات العليا بجامعة أوب مادةعتم اختياره من قبل كما  الب الدراسات طاث طالب البكالوريوس وابح أبحاثفي لجنة تحكيم  حكما

، ي شيكاغورن للمشاركة في مؤتمر فالدراسات العليا في جامعة أوب مادةع على جائزةالدكتور األسمري حصل فقد ، عالوة على ذلك العليا.

اً في قسم علم بح أستاذاً مساعدوأص أوبرن،على درجة الدكتوراه في الفلسفة في العلوم الصيدلية من جامعة حصل تهـ،  ١٤٣٨عام في . إلينوي

ج جامعة الملك لجان مختلفة داخل وخارلعدة الدكتور األسمري عضو ومنسق  حاليًا،األدوية والسموم في كلية الصيدلة في جامعة الملك سعود. 

 لصيدالنية الختبارجنة اختبارات العلوم الن عضًوا في ليكوالسعودية للتخصصات الصحية  لهيئةلمن قبل األمين العام  هتم اختيار أيًضا،سعود. 

ً االدكتور  يعمل .للصيدلة يةرخصة الممارسة المهن يز القلب ضد ، والتي تهدف إلى تحفمختلفةمن جهات مشاريع ممولة عدة في  ألسمري حاليا

  اآلليات المختلفة التي يمكن أن تحدث ضرًرا للقلب. 

  
ةؤهالت ملا م اد  األ  

  
 م.٢٠١٧مريكية المتحدة األلواليات ا – نرأوبجامعة  –يدلية لعلوم الصالفلسفة في اكتوراه د 

 م.٢٠١١ة السعودية العربيالمملكة  –الملك سعود جامعة  –العلوم الصيدلية الوريوس كب 

 

ات  ةالخ  المهن  

   
 اآلنحتى  –م ٢٠١٧مساعد بقسم علم األدوية والسموم، كلية الصيدلة، جامعة الملك سعود ستاذ أ 

  م٢٠١٩ –م ٢٠١٨مساعد زائر بكلية الصيدلة بجامعة رياض العلم أستاذ 

  م٢٠١٧ –م ٢٠١٣جامعة أوبرن، الواليات المتحدة األمريكية ، احث وطالب دكتوراه بكلية الصيدلةبمساعد  

  م٢٠١٧ –م ٢٠١٢بكلية الصيدلة، جامعة الملك سعود معيد 

  م٢٠١٢ –م ٢٠١١الغذاء والدواء العامة  هيئةالاالزمات،  وإدارةالتنفيذية للتيقظ الدوائي  اإلدارةأول، صيدلي 
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 لا ة و ات خ ة العمل  اللجانعض  
  

  كلية دوية والسموماألم وترقياتهم، قسم علم هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين وإعارتهم وندبهلجنة تعيين أعضاء رئيس ،
 اآلنحتى  –م ٢٠١٩ة الملك سعود الصيدلة، جامع

  ود امعة الملك سعلجنة التقرير السنوي المفصل عن وضع القسم أكاديمياً وإدارياً، قسم علم األدوية والسموم، كلية الصيدلة، جرئيس
 اآلنحتى  –م ٢٠١٩

  ة الملك سعود ة والسموم، كلية الصيدلة، جامعلجنة القبول والتحويل من القسم واليه وضوابط القبول بالقسم، قسم علم األدويعضو
 اآلنحتى  –م ٢٠١٩

 م ٢٠١٩ة للتخصصات الصحي السعودية، الهيئة للصيدلة يةجنة اختبارات العلوم الصيدالنية الختبار رخصة الممارسة المهنل عضو
 اآلنحتى  –

 اآلن حتى –م ٢٠١٨امعة الملك سعود ج فرعية ألخالقيات البحث على الكائنات الحية،في اللجنة الضو ع 

  م٢٠١٩ –م ٢٠١٨لجنة التقرير السنوي بكلية الصيدلة، جامعة الملك سعود عضو  

  اآلنحتى  –م ٢٠١٧ ، جامعة الملك سعوددوية السموم، كلية الصيدلةمجلس قسم علم األعضو 

  م٢٠١٩ –م ٢٠١٧وممثل قسم علم األدوية والسموم بلجنة الجودة والتطوير بكلية الصيدلة، جامعة الملك سعود عضو 

  م٢٠١٩ –م ٢٠١٧لجنة االستقطاب في قسم علم األدوية السموم، كلية الصيدلة، جامعة الملك سعود عضو 

 م ٢٠١٧عود ك سطط الدراسية والبرامج والمناهج الدراسية في قسم علم األدوية والسموم، كلية الصيدلة، جامعة المللجنة الخ عضو
 م٢٠١٩ –

  د معة الملك سعولجنة التقرير السنوي المفصل عن وضع القسم أكاديمياً وإدارياً، قسم علم األدوية والسموم، كلية الصيدلة، جاعضو
 م٢٠١٩ –م ٢٠١٧

  كلية دوية والسموماألم وترقياتهم، قسم علم هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين وإعارتهم وندبهتعيين أعضاء  لجنةعضو ،
 م٢٠١٩ –م ٢٠١٧ة الملك سعود الصيدلة، جامع

  جامعة الملك دلة،ة الصيالسموم، كليوبقسم علم األدوية لجنة البحوث العلمية والرسائل العلمية ومراجعة المقترحات البحثية عضو 
 م٢٠١٩ – م٢٠١٧ سعود

 م٢٠١٨ –م ٢٠١٧سعود دلة، جامعة الملك كلية الصيب االختباراتلجنة ضو ع 

  م٢٠١٢ –م ٢٠١١، الهيئة العامة للغذاء والدواء مستشفيات المنطقة الجنوبيةلاالثار الجانبية لجنة ومقرر عضو 

  م٢٠١٢ –م ٢٠١١ئة العامة للغذاء والدواء، زمات، الهياال وإدارةالدوائي  ظذية للتيقالتنفي اإلدارةمجلس عضو 

 

ة جوائز لا م  والمنح التك  

   
 م٢٠١٦ ، إلينويللمشاركة في مؤتمر في شيكاغوالعليا  الدراساتلطلبة رن الدراسات العليا في جامعة أوب مادةع جائزة 

 مرن ليكون الدراسات العليا بجامعة أوب مادةعمن قبل  اختير ً الب اث ططالب البكالوريوس وابح أبحاثفي لجنة تحكيم  حكما
 م٢٠١٦ الدراسات العليا

  م٢٠١٤ رنجامعة أوبب العلميلبحث اأسبوع في  فضل ملصق علميألالمركز الثاني جائزة 
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ة والندوات مؤتمراتلا  وورش العمل والدورات التدر  

   
  م٢٠١٨ت الجراحية الدقيقة على حيوانات التجارب، أمستردام، هولندا تدريبية في العمليادورة 

  م٢٠١٨ المملكة العربية السعودية الرياض، ،تدريبية في تطوير ملف المقرر، جامعة الملك سعوددورة 

  م٢٠١٨ المملكة العربية السعودية الرياض، ،جامعة الملك سعودضغوطات العمل،  إدارةتدريبية في فن دورة 

  م٢٠١٨ المملكة العربية السعودية الرياض، ،جامعة الملك سعودتدريبية في دمج التقنية بالتعليم الجامعي، دورة 

 م٢٠١٨ المملكة العربية السعودية الرياض، ،جامعة الملك سعودتدريبية في دعن تعلم الطالب،  دورة 

  م٢٠١٧ المملكة العربية السعودية الرياض، ،جامعة الملك سعودتدريبية في تقييم مخرجات التعليم، دورة 

  م٢٠١٧ المملكة العربية السعودية الرياض، ،جامعة الملك سعودتدريبية في التعليم المصغر، دورة 

  م٢٠١٧ ديةالمملكة العربية السعو الرياض، ،جامعة الملك سعودتدريبية في كيفية تصميم وبناء المقرر الدراسي الجامعي، دورة 

  م٢٠١٧ المملكة العربية السعودية الرياض، ،جامعة الملك سعود، الفعالالجامعي تدريبية في التعليم دورة 

  مراض ألريكي معهد الوطني األمعن البيولوجيا الحيوية للميتوكوندريا: أدوار جديدة للميتوكوندريا في الصحة واألمراض، الندوة
 م٢٠١٦الواليات المتحدة األمريكية  ،ميريالند )،NIH, NHLBI( القلب والرئة والدم

 م٢٠١٦، الواليات المتحدة األمريكية بجامعة أوبرن، االباماالبحث العلمي  أسبوع 

  م٢٠١٦باما، الواليات المتحدة األمريكية البحث السنوي التاسع ألمراض السكري بجامعة أوبرن، االيوم 

 م٢٠١٥، الواليات المتحدة األمريكية بجامعة أوبرن، االباماالبحث العلمي  أسبوع 

 م٢٠١٥، الواليات المتحدة األمريكية البحث العلمي بكلية الصيدلة بجامعة أوبرن، االباما ومي 

  م٢٠١٥باما، الواليات المتحدة األمريكية ألمراض السكري بجامعة أوبرن، اال لثامناالبحث السنوي يوم 

  م٢٠١٤يات المتحدة األمريكية السنوية الثالثة لمركز القلب واألوعية الدموية بجامعة االباما، االباما، الوالالندوة 

 م٢٠١٤ ، الواليات المتحدة األمريكيةبجامعة أوبرن، االباماالبحث العلمي  أسبوع 

 م٢٠١٤، الواليات المتحدة األمريكية البحث العلمي بكلية الصيدلة بجامعة أوبرن، االباما ومي 

  م٢٠١٤باما، الواليات المتحدة األمريكية ألمراض السكري بجامعة أوبرن، اال لسابعاالبحث السنوي يوم 

  دية لعربية السعواللتنظيم والتسجيل بتنظيم الهيئة العامة للغذاء والدواء، الرياض، المملكة  ألولىلدولية االعمل السعودية اورشة
 م٢٠١٢

  م٢٠١٢ الغذاء والدواء، الرياض، المملكة العربية السعوديةة العامهيئة الالعلمي األول لسالمة الدواء بتنظيم االجتماع  

  م٢٠١٢، الرياض، المملكة العربية السعودية والسالمة الدوائيةتدريبية في اساسيات علم األدوية دورة 

  م٢٠١٢ إيطالياساليب الحديثة في علم األوبئة واإلحصاء الحيوي، روما، تدريبية في األدورة 

  م٢٠١٢بعنوان "اليوم السنوي الثالث للتوعية بالسالمة"، الرياض، المملكة العربية السعودية ندوة 

  السعودية الرياض، المملكة العربية ،والمتطلبات" ألنظمةاعمل بعنوان "التيقظ الدوائي في المملكة العربية السعودية: ورشة 
 م٢٠١٢
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ةح نملا حث  ال  

   
 م٢٠١٧بحثية من مركز األمير نايف بن عبدالعزيز ألبحاث العلوم الصحية، جامعة الملك سعود نحة م 

  م٢٠١٧بحثية من عمادة البحث العلمي بجامعة الملك سعود "برنامج رائد" منحة 

  

ات لا ةخ حث  ال  

   
  حيوانات تجارب معدلة وراثياً بتقنية (انتاجCre-LoxP (البحثية المتعددة لالستخدامات 

  خاليا معدلة جينياً لزيادة او تقليل التعبير الجيني باستخدام تقنية (انتاجshRNA( 

  ن الجلطاتبحماية عضلة القلب من الضرر الناتج ع المرتبطةالجزيئية واالشارات البيولوجية المختلفة واكتشاف االليات دراسة 

  حيوانات تجارب معدلة جينيا مصابة بمرض السكري لالستخدام البحثي في مجال امراض السكريانتاج 

  ص امراض الحيوية الجزيئية، وبشكل خا األبحاثكبيرة في عمل التجارب الحيوية والبيولوجية المختلفة والمرتبطة بمجال خبرة
 القلب والسكري على مستوى الخاليا وحيوانات التجارب

 

ات لا   التدرساخ ة  م اد  أل  

   
 لمقررات ا، والتي تشمل لمراحل البكالوريوس، الماجستير والدكتوراهلطالب كلية الصيدلة مقررات علم األدوية والسموم دريس ت

مشروع التخرج لطالب البكالوريوس، البكالوريوس،  التدريب الميداني بالمستشفيات لطالب، ٣-علك األدوية، ١-األدوية (علمالتالية 
علم السموم ألدوية والعالجي، دوية االكلينيكي علم األ، علم السموم الكيموحيوي، ٢-علم األدوية المتقدم المسح الدوائي االكلينيكي،

 )وير الدواءطاكتشاف وتالتدريب المعملي لطالب الدكتوراه، التعود واالدمان، 

  ألدوية لطالب مرحلة البكالوريوس بكلية طب األسنانمقرر علم اتدريس  

   

مةحاث أل ا ة المح  المجالت العلم شورة  ة والمؤلفات الم  العلم  

   
 Ahmad SF, Nadeem A, Ansari MA, Bakheet SA, Al-Mazroua HA, Khan MR, AlAsmari 

AF, Alanazi WA, As Sobeai HM, Attia SM. The histamine-4 receptor antagonist 
JNJ7777120 prevents immune abnormalities by inhibiting RORÎst/T-bet transcription 
factor signaling pathways in BTBR T+ Itpr3tf/J mice exposed to gamma rays. Mol 
Immunol. 2019 Sep 12;114:561-570 
 

 Alasmari FF, Al-Harbi NO, Alanazi MM, AlAsmari AF Sari Y. Memory dysfunction 
correlates with the dysregulated dopaminergic system in the ventral tegmental area in 
Alzheimer disease. Book entitled (Application of biomedical engineering in 
neuroscience) Springer. (Submitted) 
 

 Ahmad SF, Ansari MA, Nadeem A, Bakheet S, AlOtaibi MR, AlAsmari AF AlShammari 
MA, AlMazroua HA and Attia SM. DAPTA, a C-C chemokine receptor 5 (CCR5) 
antagonist attenuates immune aberrations by downregulating Th9/Th17 immune 
responses in BTBR T+ Itpr3tf/J mice. Eur. J. Pharmacol. 2019 Jan. 
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 Alasmari FA, Alshammari MA, AlAsmari AF Alanazi WA, and Alhazzani K. 
Neuroinflammatory Cytokines Induce Amyloid Beta Neurotoxicity through Modulating 
Amyloid Precursor Protein Levels/Metabolism. BioMed Research International. 2018 
Oct. 
 

 Nadeem A, Al-Harbi NO, Alfardan AS, Ahmad SF, AlAsmari AF, Al-Harbi MM. IL-17A-
induced neutrophilic airway inflammation is mediated by oxidant-antioxidant imbalance 
and inflammatory cytokines in mice. Biomed Pharmacother. 2018 Nov;107:1196-1204. 
 

 Imam F, Al-Harbi NO, Al-Harbi MM, Iqbal MI, Ansari MA, Korashy H, AlAsmari AF, 
Ansari M, Alanazi WA, Bahashwan S, Almutairi M, Alshammari MA, Khan M, Alsaad A, 
Alotaibi MR. Apremilast prevents doxorubicin-induced apoptosis and inflammation in 
heart through inhibition of oxidative stress mediated activation of NF-kB signaling 
pathways. Pharmacol Rep. 2018 Oct;70(5):993-1000. 
 

 Ahmad SF, Ansari MA, Nadeem A, Bakheet SA, Alzahrani MZ, Alshammari MA, 
Alanazi WA, Alasmari AF, Attia SM. Resveratrol attenuates pro-inflammatory cytokines 
and activation of JAK1-STAT3 in BTBR T+Itpr3tf/J autistic mice. Eur J Pharmacol. 2018 
Jun 15;829:70-78. 
 

 Al-Harbi NO, Nadeem A, Ahmad SF, Alotaibi MR, AlAsmari AF, Alanazi WA, Al-Harbi 
MM. Short chain fatty acid, acetate ameliorates sepsis-induced acute kidney injury by 
inhibition of NADPH oxidase signaling in T cells. Int Immunopharmacol. 2018 
May;58:24-31. 
 

 Nanayakkara G, AlAsmari AF, Mouli S, Eldoumani H, Quindry J, McGinnis G, Fu X, 
Berlin A, Peters B, Zhong J, and Amin R. Cardioprotective HIF-1a-frataxin signaling 
against ischemiareperfusion injury. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2015 309:5, H867-
H879. 
 

 Mouli S, Nanayakkara G, AlAsmari AF, Eldoumani H, Fu X, Berlin A, Lohani M, Nie B, 
Arnold RD, Kavazis A, Smith F, Beyers R, Denney T, Dhanasekaran M, Zhong J, 
Quindry J and Amin R. The role of frataxin in doxorubicin-mediated cardiac 
hypertrophy. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2015 309:5, H844-H859. 

   
 

   

   

 


