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 المؤهالت العلمية 

  م تخصص احياءبكلوريوس التربية في العلو 

 م1993/ 27/2هـ املوافق 6/9/1413جامعة امللك سعود/ الرياض 
 الفلسفة في العلوم تخصص خلية ووراثة دكتوراة 

، عنوان الرسالة م23/7/2001هـ املوافق 1422/ 3/5/ اململكة املتحدة جامعة شيفيلد
"Genetic and Cellular Studies of Apogamic plasmodium 

Development in Physarum polycephalum" 

الخبرات الوظيفية  

  أستاذ 

م وحىت 7/5/2010هـ املوافق 14/5/1431اعتباراً من جامعة امللك سعود/ كلية العلوم ، الرياض  
 اآلن.

  هـ املوافق 20/5/1437اعتباراً من  ، وزارة التعليم،العالي المساعدمدير عام التعليم األهلي
 م وحىت اآلن.29/2/2016

 هـ املوافق 25/10/1434اعتباراً من لتعليم األهلي مستشار متفرغ، وزارة التعليم، اإلدارة العامة ل
 م وحىت اآلن.1/9/2013

  )مساعد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي )للكراسي البحثية 

م وحىت 6/6/2010هـ املوافق 23/6/1431اعتباراً من جامعة امللك سعود ، الرياض  
 .م3/5/2013هـ املوافق 22/6/1434

 مشرف برنامج كراسي البحثو  معة للتبادل المعرفي ونقل التقنية للجودة مساعد وكيل الجا 

 م.11/10/2008هـ املوافق 10/10/1429اعتباراً من جامعة امللك سعود ، الرياض  

 وكيل كلية المجتمع في الرياض 

م 11/7/2006هـ املوافق 15/6/1427اعتباراً من جامعة امللك سعود/ كلية اجملتع ، الرياض  
 م . 17/6/2008املوافق  هـ14/6/1429وحىت 

 أستاذ مشارك 

 م.5/6/2006هـ املوافق 9/5/1427اعتباراً من جامعة امللك سعود/ كلية العلوم ، الرياض  
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 أستاذ مساعد 

  .م7/7/2002هـ املوافق 27/4/1423اعتباراً من جامعة امللك سعود/ كلية العلوم ، الرياض  
   معيد 

 لوم ، الرياض جامعة امللك سعود/ كلية الع
 .دراسي م  وملدة عام13/10/1993هـ املوافق 27/4/1414اعتباراً من 

 عضو مجلس أمناء جامعة دار الحكمة بجدة 

 .م26/2/2015املوافق  هـ27/4/1436اعتباراً من 
  كلية جدة العالية بجدة  -عضو مجلس األمناء وكمثل وزارة التعليم 

 .م7/3/2014املوافق  ه5/5/1435اعتباراً من 
  كلية البيان للحاسب اآللي بالمدينة المنورة  -عضو مجلس األمناء وكمثل وزارة التعليم 

 .م7/3/2014املوافق  ه5/5/1435اعتباراً من 
  م17/1/2016املوافق  ه7/4/1437اعتباراً من عضو مجلس أمناء جامعة عفت. 

  اعتباراً  لوم الطبية بجدةكلية أبن سينا األهلية للعالتعليم في  جلس األمناء وممثل وزارة عضو
 .م20/6/2016املوافق  ه15/9/1437من 

 التعليم العالي  -رئيس تحرير مجلة التعليم العالي األهلي والتي تصدر عن وزارة التعليم العالي
 األهلي.

 اعتباراً من كلية العلوم   –قسم علم الحيوان  –أبحاث المنتجات الحيوية  مشرف على كرسي
 .م12/2/2009 هـ الموافق23/2/1430

  الشهادة المهنية في هندسة اإلجراءاتBusiness Process 

Management Professional Certificate 

   .م24/9/2011هـ املوافق  BPTrends Associates  26/10/1432منظمة 

 م24/9/2011هـ الموافق 26/10/1432لرخصة الدولية لريادة األعمال ا.   

 في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث  9001/2008زو ممثل نظام إدارة الجودة األي
   .م26/11/2011الموافق  هـ1/1/1433العلمي اعتبارا من 

  اعتبارا من  بن عبدالعزيز في الخرج سطامعضو اللجنة العليا لبرنامج كراسي البحث في جامعة
 .م13/2/2012الموافق  هـ21/3/1433
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 ا لبرنامج كراسي البحث في جامعة سلمان بن مستشار غير متفرغ وعضو اللجنة العلي
  .م7/3/2012الموافق  هـ15/4/1433عبدالعزيز اعتبارا من 

  عضو هيئة تحرير مجلةInternational Journal of 

Biotechnology for the Wellness Industries   ًاعتبارا
 .م19/6/2012هـ  الموافق 30/7/1433من

 

الكتب المؤلفة 
1. Innovative Technology Based Library Services, LAP LAMBERT 

Academic Publishing, 2012 ISBN: 978-3-659-10938-6 

 حتت النشر. . مقدمة يف علم السموم 2

  جامعة امللك سعود.  –عطاءات التنضب. برنامج كراسي البحث . 3
 The Basic Anatomy and)أساسيات علم التشريح وعلم وظائف األعضاء. 4

Physiology)  7561/1435 رقم اإليداع  
 978-603-01-5935-2ردمك: 

 2651/1435 رقم اإليداع. االخرتاع من الفكرة إىل السوق دراسة مقارنة 5
 978-603-01-4545-4ردمك: 

  8275/2015 رقم اإليداعوجي للسموم العضوية وغري العضوية. . االرهاب البيول6
 978-977-350-644-5ردمك:  

7. El Enshasy HA, Othman NR, Elsayed EA, Sarmidi MR, Wadaan MA, Aziz 
R (2016). “Functional Enzymes for Animal Feed Applications” In: The Hand 
Book of Microbial Bioresources. (Gupta VK, Sharma GD, Touhy MG, Gaur R, 
Eds.), CABI, Oxfordshire, UK (ISBN 9781780645216)  

 

 و الندوات  المؤتمرات 

  المؤتمرات أ ـ
 اللقاء األوريب الثالث عشر للفيزارمي . جامعة ليسرت .مدينة ليسرت. اململكة املتحدة. .1

The 13
th

 European Physarum Workshop.  University 

of Leicester, Leicester. United Kingdom. 
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م إىل 30/6/1998هـ املوافق 11/3/1419هـ إىل 6/3/1419يف الفرتة من 
 ببحث(. مشاركة)م  5/7/1998

 . جامعة الفال . مدينة كوبيك . كندا 2000لقاء الفيزارمي  .2
Physarum meeting 2000. University Laval, Quebec. 

Canada   
 (.نيببحث مشاركة) م.9/7/2000- 4هـ املوافق  7/4/1421 – 2يف الفرتة من   

جامعة امللك سعود  .اع اخلاص يف البحث و التطويرمؤمتر الشراكة بني اجلامعات و القط .3
- 10هـ املوافق  3/3/1426 – 1يف الفرتة من اململكة العربية السعودية  . الرياض . 

 (.حضور) م.12/4/2005

سسة العامعة للتعليم الفين  املؤمتر و املعرض التقين السعودي الرابع املنظم من قبل املؤ .4
م.  6/12/2006-2هـ املوافق 15/11/1427 -11الرياض يف   –والتدريب املهين

 )حضور(.
"  املنظم من كلية املؤمتر السعودي الثالث للعلوم "آفاق جديدة يف العلوم و تطبيقاهتا .5

-10هـ املوافق 23/2/1428 -20الرياض يف  –امللك سعود  العلوم ، جامعة
 )حضور(.م . 13/3/2007

ملنظم من قبل مركز و ا -حنو بناء اقتصاد معريف  –املؤمتر الدويل األول يف التقنية احليوية  .6
 -21الرياض يف  –جامعة امللك سعود  -يف التقنية احليوية  التميز البحثي

 (.مشاركة مبلصق)م.  18/2/2009-16هـ املوافق 23/2/1430
 -هلل لتقنية النانو املؤمتر الدويل لصناعات تقنية النانو و املنظم من قبل معهد امللك عبدا .7

م.  7/4/2009-5هـ املوافق 11/3/1430 -9الرياض يف  –سعود  عة امللكجام
 (.حضور)

والنظم من قبل جامعة ماليزيا  املؤمتر الدويل الرايع للتقنية احليوية يف الصناعات الصحية .8
-30/7كواالملبور ماليزيا يف   –للتقنية وكرسي أحباث الربوتني اجلزيئي اخللوي املتقدمة 

 .(مشاركة بورقتني علمييتيني)م. 24/6/2012-22ق هـ  املواف1/8/1433

  4th World Epigenetics Summits اللقاء الدويل الرابع  .9

“Unlocking the therapeutic potential of epigenetics 

research”  

. لندن، اململكة م6/12/2012-4هـ  املوافق 23/1/1434-21يف الفرتة من 
(.نيببحث مشاركة) املتحدة  
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 International Conference onمتر الدويل للتقنية احليوية وتقنية النانو املؤ  .10

Biotechnology and Nanotechnology  هـ  5/1434/-2يف الفرتة من
 ببحث(. مشاركة)م. ريو دي جانريو، الربازيل 15/3/2013-14املوافق 

من قبل اجلمعية  واملنظملعشرين لتقنيات اخلاليا احليوانية املؤمتر األورويب الثالث وا .11
 European Society for Animal األوروبية لتقنية اخلاليا احليوانية

Technology (23
rd

 ESACT meeting), 2013 congress. يف ،
 مشاركة)م. ليل، فرنسا 26/6/2013-23هـ  املوافق 17/8/1434-14الفرتة من 
 ببحث(.

 The Senckenbergقبل واملنظم من  المؤتمر الدولي الثامن لثنائيات االجنحة .12

Nature Research Society 10هـ املوافق 19/10/1435-14، يف الفرتة-
 م. بوتسدام )برلني( أملانيا )مشاركة ببحث(.15/8/2014

 Journal of Environmentظم من قبل ملنألحباث البيئة وااملؤمتر الدويل السابع  .31

Research and Development 26الموافق هـ 3/1/1436-2، في الفترة-

 .مشاركة ببحثم، بانقلور )الهند( 28/10/2014

الندوة السابعة والعشرون للتدفق األيضي الدموي الدماغي واملؤمتر الثاين عشر لقياس  .14
 International Societr for Cerebralوظائف املخ واملنظم من قبل 

Blood Floww &   Metabolism،  هـ املوافق 13/9/1436-10يف الفرتة
 م، فانكوفر )كندا( مشاركة ببحث.27-30/6/2015

مؤمتر التكامل الرتبوي بني التعليم العام والعايل واملنظم من قبل اللجمعية السعودية  .15
-1هـ املوافق 23/5/1437-21يف الفرتة للعلوم الرتبوية والنفسية )جسنت( 

 .جامعة امللك سعود )الرياض( حضورم، 3/3/2016

يف الفرتة ريادة األعمال واملنظم من قبل مجعية ريادة األعمال، املؤمتر السعودي الدويل ل .16
جامعة امللك سعود )الرياض( م، 30/3/2016-29هـ املوافق 20-21/6/1437

 .حضور
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  الندوات  ب ـ
 

اململكة  –جامعة شيفيلد  –دورة تدريبية متقدمة يف األحياء اجلزيئية و التقنية احليوية  .1
هـ 18/12/1422م إىل 15/10/2001هـ املوافق 7/1422/ 27 املتحدة يف الفرتة 

 م.28/2/2002املوافق 
العلمية وفن التطبيق" األسس  -حلقة العمل الثانية عن " اإلسرتشاد الوراثي واألخالقيات .2

قبل قسم الكيمياء احليوية الطبية واملركز التعاوين ملنظمة الصحة العاملية  املنظمة من
-1يف الفرتة الرياض   -جامعة امللك سعود ب الطيف رحاب كلية واملنعقدة 

 )حضور(.م.  1/10/2003 – 27/9املوافق هـ 5/8/1424
حلقة نقاش " من ميلك اجلينات..؟ " املنظمة من قبل اللجنة الوطنية لألخالق احليوية  .3

الرياض يف  –والطبية و املنعقدة يف رحاب مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم و التقنية 
 )حضور(.م.  1/10/2003املوافق هـ 5/8/1424

حلقة نقاش " الفحص الوراثي ودالالته... نواحي أخالقية" املنظمة من قبل اللجنة  .4
الوطنية لألخالق احليوية والطبية و املنعقدة يف رحاب مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 

 )حضور(.م .  29/9/2004هـ املوافق 15/8/1425الرياض يف  –والتقنية 

التقومي الذايت وضمان اجلودة " و املنظمة من قبل وكالة اجلامعة "ل األوىل حول العمورشة  .5
جامعة امللك سعود  -للدراسات والتطوير و املتابعة )إدارة التقومي و اإلعتماد األكادميي( 

 )حضور(.م.  21/11/2006هـ املوافق 30/10/1427الرياض يف  –

حتسني اجلودة على املستوى الرباجمي " املنظمة  دورة تدريبية " الربنامج التدرييب الثالث : .6
 -12الرياض يف  –من قبل اهليئة الوطنية للتقومي و اإلعتماد األكادميي 

 )حضور(.م .  4/12/2006-3هـ املوافق 13/11/1427

دورة تدريبية " إعداد املدربني " املنظمة من قبل اهليئة الوطنية للتقومي و اإلعتماد  .7
-22هـ املوافق 6/5/1428 -5أهبا يف  -امللك خالد جامعة  –األكادميي 

 )حضور(.م.  23/5/2007
 –( " املنظمة من قبل عمادة تطوير املهارات 1دورة تدريبية " أساسيات إدارة اجلودة ) .8

-31/3هـ املوافق 24/3/1429 -23الرياض يف  -جامعة امللك سعود 
 )حضور(.م.  1/4/2008
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جامعة  –ات " املنظمة من قبل عمادة تطوير املهارات دورة تدريبية " برنامج تنمية الذ .9
 )حضور(.م .  8/4/2008-5هـ املوافق 2/4/1429 -28الرياض يف  -امللك سعود 

ورشة العمل الثانية حول " التقومي وضمان اجلودة " و املنظمة من قبل وكالة اجلامعة  .10
جامعة امللك  -كادميي( للدراسات و التطوير و املتابعة )إدارة التقومي و اإلعتماد األ

  )حضور(. . م13/11/2007-11هـ املوافق 3/11/1428 -1الرياض يف  –سعود 
ورشة عمل " أحباث النانو يف اجلامعات: الطريق حنو حتقيق رؤية خادم احلرمني الشريفني"  .11

-28هـ املوافق 17/11/1428 -16الرياض يف  –جامعة امللك سعود  -
 )حضور(. م.29/10/2007

جامعة امللك  -ى العلمي األول لدور كليات اجملتمع يف تنمية القوى العاملة الوطنية امللتق .12
 )حضور(.م. 27/5/2008هـ املوافق 1429/ 22/5جدة يف  –عبدالعزيز 

 –جامعة امللك سعود  - 2000:  9001دورة التدقيق الداخلي لنظام اجلودة أيزو  .13
 )حضور(.م . 20/7/2008-19هـ املوافق 17/7/1429 -16الرياض يف 

دورة تدريبية " كيفة وضع النماذج اخلاصة باخلطة ارسرتاتيجية جلودة التعليم و كيفية  .14
-17هـ املوافق 19/8/1429 -16مجهورية مصر العربية يف   –تقييمها و متابعتها 

 )حضور(.م.  20/8/2008
 –عود جامعة امللك س -ورشة عمل "اجلودة و تطبيقاهتا يف مؤسسات التعليم العايل"  .15

 )حضور(.م . 26/10/2009-25هـ املوافق 2/6/1430 -1الرياض يف 
 –"االجتاهات احلديثة يف املسح الدوائي و املتالزمات األيضية"  األول اللقاء العلمي .16

كرسي أحباث الربوتني اجلزيئي اخللوي املتقدمة و كرسي أحباث   –جامعة امللك سعود 
م . )املشاركة 9/6/2009هـ املوافق 16/6/1430الرياض يف  –الوراثة الطبية اجلزيئية 

 يف التنظيم(.
جامعة  -ورشة عمل "اخلطة االسرتاتيجية لكرسي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للحسبة"  .17

 م )إدارة جمموعة(.22/11/2009هـ املوافق 5/1/1431الرياض يف  –امللك سعود 
االعتماد" املنظمة من قبل عمادة  دورة تدريبية " كيف تعد املؤسسة التعليمية متهيدا لزيارة .18

هـ املوافق 14/3/1431 -13الرياض يف  -جامعة امللك سعود  –تطوير املهارات 
 )حضور(.م.  27-8/2/2010

 على استخدام التكنولوجيا املتقدمة يف جمال التصوير الفلوروسنيتدورة تدريبية  .19

 Pathwayي بأستخدام جهاز الباث وا (Cellular Imaging)للخاليااحلية

  م.2010/ 2/ 17-15املوافق  هـ3/1431-1سويسرا  BDشركة  850
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" املنظمة من قبل عمادة Students Learning Outcomesدورة تدريبية " .20
هـ املوافق 3/7/1432الرياض يف  -جامعة امللك سعود  –تطوير املهارات 

 )حضور(.م .  4/6/2011

" املنظمة من قبل Effective Grading and Feaadbackدورة تدريبية " .21
هـ املوافق 4/7/1431الرياض يف  -جامعة امللك سعود  –عمادة تطوير املهارات 

 )حضور(.م .  5/6/2011
  –جامعة امللك سعود  –اللقاء العلمي الثاين "املنتجات الطبيعية واستكشاف العقاقري"  .22

-27اض يف الري –كرسي أحباث الربوتني اجلزيئي اخللوي املتقدمة وقسم علم احليوان 
 م . )املشاركة يف التنظيم(.2/5/2011-1هـ املوافق 28/5/1432

ورشة عمل مبادرة التوعية واألتصال ضمن مبادرات اخلطة االسرتاتيجية املقرة من خادم  .23
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز واملنظمة من قبل مؤسسة امللك عبدالعزيز 

   م.24/12/2011 ه املوافق29/1/1433ياض يف الر  –ورجاله للموهبة واإلبداع 

واملنظمة من قبل كرسي القرأن الكرمي وعومة ورشة عمل "عوامل جناح الكراسي البحثية"  .24
الرياض يف  –بالتعاون مع مركز مداد وبرنامج كراسي البحث يف جامعة امللك سعود 

  اسي البحث(.ه. )املشاركة بورقة عمل عن جتربة جامعة امللك سعود يف كر 9/2/1433

وكالة اجلامعة " واملنظمة من قبل معوقات تسويق خمرجات البحث العلمي" حلقة نقاش .25
الرياض يف  – للدراسات العليا والبحث العلمي للربامج التطويرية يف األقسام النسائية

   .م14/5/2012املوافق  ه23/6/1433

 "ضوء اخلربة الدولية احمللية يفكراسي البحث يف اململكة االعربية السعودية التجربة "ندوة  .26
-24الرياض يف  –واملنظمة من قبل جامعة األمام حممد بن سعود األسالمية 

م . )املشاركة بورقة علمية بعنوان جتربة 18/3/2012-16هـ املوافق 26/6/1433
 جامعة امللك سعود يف تقومي كراسي البحث(.

واملنظمة  2008لسنة  9001األيزو دورة إعداد مدقق داخلي معتمد لنظام إدارة اجلودة  .27
إىل  م31/3/2012الرياض  –من قبل وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 

 م.3/4/2012

الواقع والطموح واملنظمة من قبل وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية  –ندوة هيكلة الكليات  .28
هـ 22/11/1433-21الرياض  –واألكادميية بالتعاون مع وكالة اجلامعة للتطوير واجلودة 

 م .8/10/2012-7املوافق 
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امللتقى األول للكراسي واملراكز العلمية السعودية يف اخلارج واملنظم من قبل كرسي األمري  .29
الرياض يف  –سلمان للدراسات التارخيية واحلضارية للجزيرة العربية جامعة امللك سعود  

كة بورقة علمية عن كراسي م . )املشار 6/1/2013-4هـ املوافق 22-24/2/1434
 البحث يف جامعة امللك سعود(.

ورشة "استقطاب الكفاءات املتميزة للعمل يف اجلامعات والكليات األهلية" واملنظمة من  .30
على هامش فعاليات املعرض واملؤمتر الدويل  -التعليم األهلي –قبل وزارة التعليم العايل 
م . )املشاركة بورقة علمية 17/4/2014 هـ املوافق17/6/1435للتعليم العايل الرياض 

بعنوان: استقطاب الكفاءات العلمية للعمل يف اجلامعات والكليات األهلية:ة: الواقع 
 (.ورؤى املستقبل
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البحثية المنح  

  منحة من الشركة السعودية للصناعات األساسية )باحث رئيس( لبحث بعنوان .1
العذبة  هعلي منو وتطور األجنة داخل حمافظ البيض لقواقع امليادراسة تأثري الكادميوم  "

هـ املوافق 1/5/1425ملدة سنة واحدة من  Lymnaea sp " من جنس
 م  )انتهى العمل به(.7/6/2005هـ املوافق 29/4/1426م   و حىت 18/6/2004

ن مركز باحث رئيس يف مشروع "التغريات البيولوجية اليت حتدثها أصباغ الشعر". مدعم م .2
هـ املوافق 7/3/1425جامعة امللك سعود . ملدة سنتني من  –كلية العلوم    -البحوث 

 م )انتهى العمل به(.4/4/2006هـ  املوافق 6/3/1427م و حىت 26/4/2004
باحث رئيس يف مشروع "استخدام بعض املعامالت املوضعية و الغذائية لتحديد جنس  .3

جامعة  –كلية العلوم    -. مدعم من مركز البحوث وصفات املواليد يف الفئران املخربية"
)انتهى  م4/7/2005هـ املوافق 27/5/1426امللك سعود. ملدة سنة و احدة  من 

 .العمل به(
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" األضرار  منحة من الشركة السعودية للصناعات األساسية )باحث رئيس( لبحث بعنوان .4
 Sodium"الصوديومالصحية اليت يتسبب فيها املركب الكيميائي "كربيتات لوريل 

Lauryl Sulfate"    املتواجد يف منتجات العناية الشخصية ". ملدة سنة و احدة
 م.7/2006هـ املوافق 6/1426من 

فصل الربوتينات ن "الباحث الرئيس يف املشروع املدعم من برنامج اخلطة الوطنية بعنوا .5
ية  من اخلاليا االسرطانية الكبد  HDAC3و   HDAC1املتعلقة بإنزميات
املوافق اكتوبر  1431" وملدة سنتني من ذوالقعدة Tap Tagباستخدام تقنية 

 م.2010
باحث مشارك يف املشروع املدعم من برنامج اخلطة الوطنية بعنوان "دراسة التأثريات  .6

اخللوية واجلزيئية ملستخلصات صمغ وسم النحل من سالالت يف اململكة العربية السعودية 
املوافق اكتوبر  1431رطانية ". وملدة سنتني من ذوالقعدة علي نشاط اخلاليا الس

 م.2010

فصل مركبات املدعم من برنامج اخلطة الوطنية بعنوان" البحثي مستشار للمشروع .7
ودراسة مسيتها وأثرها  الكائنات الداخلية  يف شجرة النخيل يف اململكة العربية السعودية

 م.2012 - 1433سنتني ". وملدة علي اخلاليا السرطانية والبكتريية

 Bio-activity“ باحث مشارك يف املشروع املدعم من برنامج اخلطة الوطنية .8

guided isolation of anti-angiogenic molecules as anti 

cancer drugs from saudi medicinal plants using 

zebrafish as a drug discovery model”   وملدة سنتني من مجادى
 م.2012مايو  هـ املوافق 1434 األخرة

 Profiling the مستشار للمشروع البحثي املدعم من برنامج اخلطة الوطنية بعنوان .9

secondary metabolites of  actinomycetes isolated from the Saudi 

coastal habitats for discovery of new anti-cancer drugs  ولمدة سنتين 
 
 

 الجمعيات العلمية 

 م.1998و مجعية الوراثة )اململكة املتحدة( من عام عض .1
 م. 1998عضو مجعية األحياء الدقيقة )اململكة املتحدة( من عام  .2
   .م1998عضو جمموعة )بيوميدنت( للباحثني يف جمال األحياء و الطب من عام  .3
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 .هـ1424عضو اجلمعية السعودية لعلوم احلياة من عام  .4
   .  هـ1424ب من عام عضو مجعية إحتاد البيولوجني العر  .5
 ـ. ه1425عضو اجلمعية املصرية االملانية لعلم احليوان من عام  .6
 .هـ1427عضو اجلمعية الكيميائية السعودية من عام  .7
 هـ.1430 لنفسية من عامعضو اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية وا .8

 .هــ1432عضو مجعية ريادة األعمال من عام  .9

 و المجتمع نشاطات في مجال خدمة الجامعة 

 اللجـــان  ـ أ
يف جمموعـــــة بيولوجيـــــة اخلليـــــة و الوراثـــــة و األنســـــجة إعتبـــــاراً مـــــن العـــــام الدراســـــي عضـــــو   .1

 .اآلنهـ وحىت 1423/1424
 .هـ1423/1424للعام الدراسي  بالقسمعضو يف جلنة معادلة املقررات  .2
 .هـ1423/1424للعام الدراسي جلنة متابعة املبتعثني واملعيدين بالقسم   يفعضو  .3

 هــــــــــ1424/1425 لألعـــــــــوام الدراســـــــــيةعضـــــــــو يف جلنـــــــــة اجلـــــــــداول الدراســـــــــية بالقســـــــــم  .4
 هـ.1425/1426و

 هـــ1424/1425لألعــوام الدراســية عضــو يف جلنــة املتــاحف و املعــارض العلميــة بالقســم  .5
 .هـ1425/1426و

 هــــ1424/1425الدراســـي عضــو يف جلنـــة اإلنرتنــت و احلاســـب اآليل بالقســم مـــن العــام  .6
 وحىت اآلن.

 هـ.1426/1427عضو يف جلنة املشرتيات بالقسم للعام الدراسي  .7
ــــــات العامــــــة .8 ــــــة و العالق ــــــة و اإلجتماعي ــــــة الثقافي بالقســــــم للعــــــام الدراســــــي  عضــــــو يف اجلن

 هـ.1426/1427
 عام على إنشائها. 50عضو يف جلنة القسم مبناسبة إحتفاء اجلامعة مبرور  .9

للعـام  الكليـة للفصـل الدراسـي األولبالنهائيـة  متحانـاتإلااإلشراف على سري عضو جلنة  .10
 هـ.1425/1426هـ و الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1424/1425الدراسي 

 ه.27/4/1423عضو يف العديد من اللجان املؤقتة اليت تشكل بالقسم منذ تعييين يف  .11
 هـ.1427عضو جلنة تأديب طالب يف اجلامعة ممثالً عن كلية اجملتمع يف الرياض  .12
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جنـــة الدائمـــة للمشـــاكل الطالبيـــة يف اجلامعـــة ممـــثالً عـــن كليـــة اجملتمـــع يف الريـــاض عضـــو الل .13
 ه.1427

 هـــ1427عضــو يف جلنــة التعيينــات يف اجمللــس العلمــي ممــثالً عــن كليــة اجملتمــع يف الريــاض  .14
 .  إلجراء مقابالت لتعيني أعضاء هيئة تدريس يف الكلية

 يف كلية اجملتمع يف الرياض.النهائية  متحاناتإلااإلشراف على سري جلنة رئيس  .15
 هـ.1429كلية اجملتمع يف الرياض   -جائزة التميز يف التدريسجلنة رئيس  .16
قســـــم  –خلــــف بــــن مســـــلم العنــــزي عضــــو جلنــــة املناقشـــــة يف رســــالة املاجســــتري للطالـــــب  .17

التحليــل الطيفــي لصــبغات الشــعر املؤكســدة يف بعنــوان: "الكيميــاء ، جامعــة امللــك ســعود 
 هـ.1428-5-4". واليت مت إجازهتا بتاريخ امللونة بعض تركيبات الشعر

بعنـــــوان: خملـــــد بـــــن حامـــــد املطـــــريي عضـــــو جلنـــــة املناقشـــــة يف رســـــالة املاجســـــتري للطالـــــب  .18
التأثريات السمية و التشويهية و الوراثية اخللويـة لعقـار اجلمسـتابني املضـاد للسـرطان علـى "

 هـ.1428-5-17". واليت مت إجازهتا بتاريخ الفئران املختربية
للطالــب حممــد بــن موســى علــى رســالة املاجســتري ورئــيس جلنــة املناقشــة واحلكــم االشــراف  .19

الســـــمية املســــــتحدثة بالكـــــادميوم يف اجلــــــرذان و دور احلمايـــــة احملتمــــــل بعنــــــوان: "الزهـــــراين 
 هـ.1428-5-20". واليت مت إجازهتا بتاريخ لفيتامني هـ

الســمية بعنــوان: "مــني عبــداهلل الــدعيس أعضــو جلنــة املناقشــة يف رســالة املاجســتري للطالــب  .20
املســتحدثة باملضــاد احليــوي اجلنتاميســني يف اجلــرذان و دور احلمايــة املشــرتك لفيتــامني "هـــ" 

-4-2. والـــــيت مت إجازهتـــــا بتـــــاريخ والســــيلينيوم : دراســـــة بـــــاجملهر الضـــــوئي و اإللكــــرتوين"
 ه.1429

مشـاي بـن خلـف الركـايب العنـزي خالد بـن للطالب  الدكتوراةعضو جلنة املناقشة يف رسالة  .21
الســـــــمية التكوينيـــــــة و التـــــــأثريات الوراثيـــــــة اخللويـــــــة للعقـــــــار املضـــــــاد للســـــــرطان، بعنـــــــوان: "

 .هـ1429-11-9. واليت مت إجازهتا بتاريخ اهليبتابالتني، على أجنة الفئران املختربية"
 هـ.1429كلية العلوم   –جائزة التميز يف التدريس عضو جلنة  .22
 .هـ1431هـ و حىت 1429منذ  يف كلية العلوم ين و رعاية املتفوقنيعضو جلنة املعيد .23
 جلنــة دراســة إمكانيــة إنشــاء بــرامج دراســات عليــا باملعاهــد واملراكــز البحثيــة باجلامعــةعضــو  .24

 هـ.18/1/1431اعتبارا من 
يف وكالـــة اجلامعـــة للدراســـات العليـــا والبحـــث العلمـــي  عضـــو جلنـــة تقـــومي الـــربامج التطويريـــة .25

 .هـ25/1/1431اعتبارا من 
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عضــو جلنــة توثيــق معلومــات البحــث العلمــي يف وكالــة اجلامعــة للدراســات العليــا والبحــث  .26
 .العلمي

ـــة املناقشـــة يف رســـالة املاجســـتري للطالـــب  .27 ـــانعضـــو جلن برنـــامج  – فهـــد بـــن ســـليمان الطلي
كربونات تـأثري التلـوث باهليـدرو بعنـوان: " جامعـة امللـك سـعود –ماجسـتري التنـوع األحيـائي 

". والـيت مت إجازهتـا بتـاريخ مـن منطقـة حمميـة اجلبيـل Turbo coronatusعلى قواقـع 
 .هـ12/6/1431

عضـو جلنـة دراسـة االسـتفادة مــن كراسـي اليونسـكو العلميـة يف اجلامعـات الســعودية )وزارة  .28
 ه.1431  ممثالً عن جامعة امللك سعود –التعليم العايل( 

عاليــات وعقــد املــؤمترات والنــدوات يف اجلامعــة إعتبــاراً مـــن عضــو اللجنــة الدائمــة إلدارة الف .29
 .م12/2/2011املوافق  هـ9/3/1432

اعتبــــــارا مــــــن  عضــــــو جلنــــــة احلملــــــة التوعويــــــة لكراســــــي البحــــــث يف جامعــــــة امللــــــك ســــــعود .30
ــــــــــــــاض بتــــــــــــــاريخ  .ه28/11/1432 ــــــــــــــة الري ــــــــــــــة يف مدين واملنفــــــــــــــذة يف املراكــــــــــــــز التجاري
 .ه وملدة مخسة أيام24/5/1433

 .ه8/10/1432االرشاد الطاليب يف قسم علم احليوان إعتباراً من عضو جلنة  .31

 .ه8/10/1432يف قسم علم احليوان إعتباراً من  والنظام الدراسيعضو جلنة اخلطط    .32

مســتوىل بعنــوان: "نــرباس عبــداهلل الــدعيس  ةعضــو جلنــة املناقشــة يف رســالة املاجســتري للطالبــ .33
جلـــني  CAGتكـــرار القواعـــد النيرتوجينيـــة  هرمـــون التيتســـتريون وحتديـــد التعـــدد الشـــكلي ل

. "مســتقبل األنــدروجني لــدى النســاء اليمنيــات املصــابات مبتالزمــة تكــيس املبــايض املتعــدد
 هـ.24/5/1433واليت مت إجازهتا بتاريخ 

ــــة املناقشــــة يف رســــالة  .34 ــــب  الــــدكتوراةعضــــو جلن ــــراهيم للطال ــــوان: القفــــاري عبدحملســــن إب بعن
عر يف بعــــض قــــوارض الصــــحراء مــــن منــــاطق خمتــــارة مــــن تكيفــــات املظهــــر اخلــــارجي للشــــ"

 هـ.7/7/1433. واليت مت إجازهتا بتاريخ "اململكة العربية السعودية

املوافـق  هــ12/7/1433عضو جلنة تقييم برنامج الكراسي البحثيـة يف اجلامعـة إعتبـاراً مـن  .35
 .م1/6/2012

حتليــل بعنـوان: "الشـمري  بدريـة بنـت عــواد للطلبــةعضـو جلنـة املناقشــة يف رسـالة املاجسـتري  .36
". الطفــرة الوراثيــة الحنــالل البشــرة الفقــاعي العميــق لــدى مرضــى مــن الســعوديني األقـــارب

 .هـ27/1/1434واليت مت إجازهتا بتاريخ 

تـأثري التغـريات بعنـوان: "للطالب تركـي سـرت اجلعيـد عضو جلنة املناقشة يف رسالة املاجستري  .37
ونات النفطيـة يف عضـالت وخياشـيم مسـك الكنعـد الفصلية على مسـتوى تـراكم اهليـدروكرب
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Scomberomrous commerson  والــيت مت إجازهتــا مــن شــواطز جــازان ."
 .هـ17/7/1434بتاريخ 

بعنـوان: للطالـب عبـداهلل بـن حممـد عبـداهلل السـا  عضـو جلنـة املناقشـة يف رسـالة املاجسـتري  .38
دن يف خاليـــا ســـرطان الثـــدي تقيـــيم الســـمية اخللويـــة للجســـيمات النانويـــة ألكاســـيد املعـــا"

 .هـ23/7/1434". واليت مت إجازهتا بتاريخ MCF-7البشري 

للطالــب عــادل بــن حســن علــى رســالة املاجســتري ورئــيس جلنــة املناقشــة واحلكــم االشــراف  .39
ــــوان: "ســــا  املــــالكي  ــــبعض مستخلصــــات بعن ــــأثريات البيولوجيــــة واملضــــادة للســــرطان ل الت

، Danio rerioيئــات الســعودية علــى أمســاك الزبــرا، الكائنــات الدقيقــة املعزولــة مــن الب
 هـ.22/7/1435". واليت مت إجازهتا بتاريخ وبعض خطوط اخلاليا السرطانيةـ

للطالـــب حممــد بـــن جنيـــب علـــى رســـالة املاجســتري ورئـــيس جلنــة املناقشـــة واحلكــم االشــراف  .40
نباتـــات  بعنـــوان: " الســـمية اخللويـــة ملستخلصـــات النـــابوت الـــداخلي املعـــزول مـــنالشـــامي 

صـــحراوية مبنطقـــة الريـــاض اململكـــة العربيـــة الســـعودية علـــى خاليـــا ســـرطان الكبـــد والثـــدي 
 .م21/8/2014املوافق  هـ26/11/1435وتأثريها امليكرويب". واليت مت إجازهتا بتاريخ 

عضـــو اللجنـــة العلميـــة للمعـــرض واملنتـــدى الـــدويل للتعلـــيم واملـــنظم مـــن قبـــل وزارة التعلـــيم   .41
 هـ.1437

 
 لمجالس ا ـ ب

 .هـ27/4/1423عضو جملس قسم علم احليوان  منذ تعييين بتاريخ   .1
 هـ.1423/1424أمني سر جملس قسم علم احليوان خالل العام الدراسي  .2
ــــــــــس   .3 ــــــــــاض عضــــــــــو جمل ــــــــــة اجملتمــــــــــع يف الري ــــــــــاراً مــــــــــن كلي  وحــــــــــىت هـــــــــــ15/6/1427اعتب

 .هـ14/6/1429
 .هـ1427يف الرياض حضور بعض جلسات جملس اجلامعة نيابة عن عميد كلية اجملتمع  .4

 
 خدمة الجامعة والمجتمع  ـ جـ

ــــد النشــــاط الثقــــايف وا .1 ــــة للعــــام الدراســــي إلرائ و العــــام هـــــ 1425/1426جتمــــاعي بالكلي
 هـ.1326/1427الدراسي 
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مع هناية العام األول حققت الكلية درع املركز األول يف األنشطة الثقافية واألنشطة         
ققت األنشطة اإلجتماعية علي مستوى كليات اجلامعة . كما حاملركزية و املركز الثاين يف 

 . الكلية درع األنشطة املتميزة
مع هناية العام الثاين حققت الكلية درع املركز األول يف األنشطة الثقافية واألنشطة         

املركزية و املركز الثاين يف األنشطة اإلجتماعية علي مستوى كليات اجلامعة . كما حققت 
 كلية درع األنشطة املتميزة. ال

خـالل العـام كليـة العلـوم اقـيم يف  معرض الظواهر العلميـة الـذي  تنظيم يف اً مشاركمشرفاً و  .2
 .  ه1425/1426الدراسي 

 كليــــة العلــــوماقــــيم يف  الــــذي مشــــرفاً و مشــــاركاً يف تنظــــيم معــــرض حــــىت ال نقــــع يف اخلطــــأ  .3
 .  هـ1425/1426ام الدراسي واملصاحب للحملة الوطنية ملكافحة اإلرهاب خالل الع

مشــرفاً و مشــاركاً يف تنظــيم  العديــد مــن املعــارض الــيت اقيمــت يف كليــة العلــوم خــالل العــام  .4
هـــ و الــيت منهــا : معــرض غابــة يف العلــوم و معــرض الشــباب أ  1425/1426الدراســي 

 وأمل لتوعية الطالب خبطورة الوقوع يف تعاطي املخدرات.
ن الـــدورات التدريبيـــة و احملاضـــرات العامـــة يف الكليـــة خـــالل مشـــرفاً علـــى تنظـــيم العديـــد مـــ .5

 .  ه1425/1426العام الدراسي 
متعاونــاً يف تــدريس مقــرر األحيــاء لطلبــة كليــة الريــاض لطــب األســنان و الصــيدلة بالريــاض  .6

 ه .1424/1425خالل الفصل الدراسي الثاين للعام اجلامعي 
لدراســـــات التطبيقيـــــة بالريـــــاض )دبلـــــوم املشـــــاركة يف تـــــدريس مقـــــرر األحيـــــاء لطلبـــــة كليـــــة ا .7

-1424التشـــــخيص اإلشـــــعاعي و املختـــــربات الطبيـــــة( خـــــالل الفصـــــل الدراســـــي األول 
 ه.1425/1426هـ و الفصل الدراسي األول و الثاين 1425

منســـــقاً و مشـــــاركاً يف تـــــدريس مقـــــرر األحيـــــاء لطلبـــــة كليـــــة الدراســـــات التطبيقيـــــة )دبلـــــوم  .8
 هـ.1426/1427طبية( للعام الدراسي التشخيص اإلشعاعي واملختربات ال

 التعلـيم العـايلالتقـومي يف الـوطين للقيـاس و  ركـزاملاملشاركة يف اإلشراف على سـري امتحانـات  .9
 .هـ وحىت اآلن1424 إعتباراً من عام

 السعودية. املشاركة يف حتكيم حبوث للمجلة الطبية .10
 تقنية.املشاركة يف حتكيم حبوث ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم و ال .11
 .لعديد من البحوث الطالبية بالقسماإلشراف على ا .12
 .هـ1427/1429زين يف كلية اجملتمع رئيس جلنة إستقطاب أعضاء هيئة التدريس املتمي .13
 .هـ1427/1429لب يف كلية اجملتمع رئيس اجلنة الفرعية حلقوق الطا .14
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  –حليـوان الدراسـات العليـا يف قسـم علـم االبكلوريـوس و  لعـدد مـن طـالبمرشـد أكـادميي  .15
 .كلية العلوم

، واملنفـــذة مـــن قبـــل شـــركة التوظيـــف الصـــيفي التكـــاملي )تكـــاتف(مستشـــار علمـــي ملبـــادرة  .16
صــيف ، اريــة وحمافظــة الدرعيــة وعشــر شــركاتبالتعــاون مــع الغرفــة التجهاشــم للمقــاوالت  

 هـ.1432م عا
 


