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 ذاتية  سرية
 عبدالرمحن مسرقندين عبداحللمي بن             الامس: أ سامة ب  املعلومات الشخصية

 املؤهالت العلمية

 تحدة الوالايت امل  -        أ وهايو –يفالند ك  –جامعة كيس ويسرتن ريرسف )نظم معلومات المتريض(  فلسفية: هدكتورا

 ،م 2011 مايو -ة         ال مريكي

 :الايت املتحدة ال مريكية الو –بنسلفانيا  –بتسربغ  –سربغ جامعة بت  – (نظم معلومات المتريض) ماجس تري                     – 

 ،م 2005ديسمرب 

 :لوالايت املتحدة ال مريكية ا –رجينا ف –فريفاكس  –جامعة جورج ميسون  –علوم ختصص متريض  باكلوريس                       – 

 ،م 2003يناير 

 :م1995غسطس    أ   –العربية السعودية  كةاململ –جدة  –امعة املكل عبدالعزيز ج –علوم ختصص كميياء  باكلوريس. 

 اخلربات الوظيفية

  ملكة العربية امل –الرايض -للتخطيط والتطوير  سعود املكل واكةل جامعة –                                 املرشف عىل ا دارة اال حصاء واملعلومات

  هاترخي –م 2014        أ كتوبر              السعودية                                                   

  الرايض -سعود  املكل جامعة – الطارئة الطبية للخدمات عبدالعزيز نب كية سلطان -                          رئيس قسم العلوم ال ساس ية– 

 خيهاتر  – م2013سبمترب                        اململكة العربية السعودية                         

  املكل جامعة – الطارئة الطبية للخدمات عبدالعزيز بن ية سلطانك  -                                          رئيس وحدة التعلمي اال لكرتوين وتقنية املعلومات 

 اترخيه – م2013       أ غسطساململكة العربية السعودية                              –الرايض -سعود 

 سعود  ملكلا جامعة – الطارئة الطبية للخدمات عبدالعزيز بن                                              أ س تاذ نظم معلومات المتريض املساعد: بلكية سلطان- 

 اترخيه – م2013يونيو اململكة العربية السعودية                                       –الرايض

  اململكة العربية  –الباحة  –امعة الباحة ج -                                                                أ س تاذ نظم معلومات المتريض املساعد: بلكية العلوم الطبية التطبيقية

 م2013 يونيو –م 2011        أ كتوبر        السعودية                                                         

 التطبيقية                                                                              مبتعث عىل رأ س العمل يف الوالايت املتحدة ال مريكية عىل درجة حمارض بلكية العلوم الطبية: حمارض- 

 م2010        أ كتوبر  –م 2010مايو اململكة العربية السعودية                      –الباحة  –جامعة الباحة 

 ير كوادر                                                              مبتعث عىل رأ س العمل يف الوالايت املتحدة ال مريكية ، مضن برانمج تطو : مشارك يف برانمج السعودة

 اململكة العربية السعودية  –جدة  –                                    مستشفى املكل فيصل التخصيص ومركز ال حباث  –العمل السعودية 

 م2009 –م 2001مايو  

 ال قسام اخملتلفة ،                       بعة البياانت اال دارية يفمتاو                                                  متابعة ال مور اال دارية اخملتلفة يف العيادات اخلارجية : اكتب جناح                   

 –حباث                                  مستشفى املكل فيصل التخصيص ومركز ال   –                                                       وا صدار اال حصائيات اليومية وال س بوعية والشهرية وادلورية

 م2001يونيو  –م 2000يناير                   اململكة العربية السعودية                      –جدة 

  بية السعودية                   اململكة العر  –جدة  –السمرقندي التجارية للمواد الغذائية والاس هتالكية فرعي ديب/جدةمدير مؤسسة                                      

 م2000–م 1997                                                                        

 اململكة  –نبع النخل( ي  -نوية املكل سعود القصمي / اث -درس للمرحةل الثانوية )اثنوية قصيباء م: مدرس بوزارة املعارف

 م1997-م1995العربية السعودية                                                        
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 التدريب وادلورات

  جامعة املكل سعود ، العام  –امدة تطوير املهارات ع -ساعة تدريبية  15استشارة النظراء يف التدريس اجلامعي

 هـ1346/1437اجلامعي 

  جامعة املكل سعود   –امدة تطوير املهارات ع -                                              برانمج أ عضاء هيئة التدريس اجلدد جبامعة املكل سعود

 هـ.12/1/1437

 جامعة املكل سعود ، العام  –امدة تطوير املهارات ع -ساعة تدريبية  36دد بواقع                             برانمج أ عضاء هيئة التدريس اجل

 هـ1435/1436اجلامعي 

  جامعة املكل سعود  –امدة تطوير املهارات ع -الاجتاهات احلديثة يف تقنية التعلمي يف جامعة املكل سعود

 هـ5/11/1434

  أ ساس يات اال حصاء ابس تخدام                           SPSS -  هـ.22/2/1435-21جامعة املكل سعود  – هاراتعامدة تطوير امل 

  17، خالل الفرتة من جامعة املكل سعود  –امدة تطوير املهارات ع -دمج التقنية يف التدريس اجلامعي-

 هـ.18/4/1435

  هـ5/11/1434جامعة املكل سعود  –امدة تطوير املهارات ع -                                     دورة يف أ ساليب حتفزي الطالب وحتسني تعلمهم 

 جامعة  –املهارات  عامدة تطوير -هـ )حنو تدريس جامعي ممتزي( 1434/1435اية العام اجلامعي                  برانمج )ال ول( لبد

 م2013 سبمترب9-8هـ املوافق 1434ذو القعدة  3-2املكل سعود  

 أ يزو      (ISO 9001:2008 (Internal Auditor Training ISO 9001:2008 )  ية )برانمج اجلودة الصناع

 ،م 2009ديسمرب  –                      والايت املتحدة ال مريكية ال -وهايو    أ   –       أ كرون  –       أ كرون جامعة  -                  والصحية واال دارية 

 احلزام ال سود            Six Sigma Black Belt  جامعة  -                                        )برانمج اجلودة الصناعية والصحية واال دارية  –: س يجام س ته

 ،م 2009يناير  –                       لوالايت املتحدة ال مريكية ا -وهايو    أ   –كرون    أ   –       أ كرون 

 لني LEEN لوالايت املتحدة ا -        أ وهايو  –       أ كرون  –             جامعة أ كرون -                              دة اال دارية والصناعية والصحية : برانمج اجلو

 ، م2008نومفرب  –          ال مريكية 

 ا دارة املشاريع               Project Management ناير ي  –                       لوالايت املتحدة ال مريكية ا -        أ وهايو  –       أ كرون  –               : جامعة أ كرون

 ، م2009

  لوالايت املتحدة ال مريكية ا -فريجنيا–فريفاكس  –فا فريفاكس                                            برانمج مس تجدات أ مراض ال طفال: مستشفى أ نو                       – 

 ، م2002مايو 

  م2002مايو  –                       لوالايت املتحدة ال مريكية ا -ريجنياف–فريفاكس  –املصطلحات الطبية: جامعة جورج ميسون ، 

  ، العديد من ادلورات الطبية 

  دارة املشاريع ،                                                       العديد من ادلورات اال دارية يف جمال اجلودة )الصحية  واال دار                                  ية والهندس ية( وا 

  دارة الو  الاسرتاتيجيالعديد من ادلورات يف جمال القيادة والتنظمي والتخطيط  قت،                             وتكوين فرق العمل وا 

  االتصايل                                                                               العديد من ادلورات اال حصائية والتقنية يف جمال تطبيقات أ نظمة املعلومات الطبية والطب ،  

  واجملمتع ،                          نرش الوعي الصحي بني ال فرادو  عيةالاجامتالعديد من دورات اخلدمة الصحية 

 .وغريها 
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              املهام واال رشاف 

 اللجانعضوية و 

 املكل جامعة – ه1438-1437 اجلامعي للعام للطالب الصحية لللكيات املوحد الشخصية املقابالت جلان عضو 

  ه23/9/1437-22 –الرايض - سعود

  س تقةل يف م                                                مصلحة اال حصاءات العامة واملعلومات ا ىل هيئة عامة ممثل جامعة املكل سعود حلضور ورشة معل حتويل

 م.15/12/2015هـ املوافق 4/3/1437يوم الثالاثء 

 املكل سعود                                                                                        رئيس جلنة التجهزي والتسويق لفعاليات أ س بوع املهنة السادس واملعرض املصاحب واذلي أ قمي يف جامعة

 هـ.25/4/1437-21خالل الفرتة 

 دى ال خر                                                                ليات امللتقى الثالث للتدريس اجلامعي واذلي أ قمي يف جامعة املكل سعود جامرئيس جلنة التسويق لفعا         

 هـ.1437

  املؤسيس جامعة  ي      ال اكدمي                                                                      انئب رئيس يف فريق ادلمع لتوفري املعلومات واال حصائيات والواثئق ملرشوع جتديد الاعامتد

 هـ3/3/1437املكل سعود وملدة عامني من اترخي 

 الرايض منطقة يف واملؤمترات املعارض قطاع      أ داء لتطوير معل فريق يف سعود املكل جامعة ممثل 

  ه1437-1436عضو يف جلان املقابالت الشخصية للقبول واملوحد لللكيات الصحية للطالب للعام اجلامعي 

 26من                                                                                 رئيس جلنة التجهزي لفعالية املعرض واملؤمتر ادلويل السادس للتعلمي العايل واذلي أ قمي يف الفرتة-

 هـ جبامعة املكل سعود.29/6/1436

  عامدة  -" ةلقتوين املس                                                                                       عضو اللجنة العلمية حللقة النقاش الثالثة عرشة للتعمل اال لكرتوين وموضوع "بيئات التعمل اال لكرت

 م18/9/2014-17جامعة املكل سعود  -                              التعلمي اال لكرتوين والتعمل عن بعد 

 منطقة يف ضالمتري لتخصص        ال هلية واللكيات اجلامعات يف اكدميية     وال   التعلميية اجلودة وضبط متابعة جلنة رئيس 

مارس  –م 2014مارس  –الرايض -وزارة التعلمي العايل  –وتبوك  وجنران      وأ هبا املنورة واملدينة والقصمي الرايض

2015 ، 

 اعتبارا   عام دةمل الطارئة الطبية للخدمات سلطان      ال مري كية يف          ال ساس ية العلوم قسم معامل وجتهزي       ا عداد جلنة عضو          

 هـ 14/3/1435 اترخي من

   رخيهات - هـ13/1/1436 - الطارئة الطبية للخدمات سلطان      ال مري بلكية الثقايف النشاط عىل       مرشفا 

   رخيهات - هـ13/1/1436 - الطارئة الطبية للخدمات سلطان      ال مري بلكية الراييض النشاط عىل       مرشفا  

 اترخيه  -هـ 1434 الطارئة الطبية للخدمات سلطان      ال مري بلكية العلمي البحث جلنة عضو 

 معات السعودية للعام                                                                                   عضو جلنة حتكمي أ عامل اللقاء التحضريي للمؤمتر العمل الرابع لطالب وطالبات التعلمي العايل للجا

 جامعة الباحة  –هـ كية العلوم الطبية التطبيقية 1433/1434اجلامعي 

 هـ20/10/1434 اترخي من          اعتبارا   س نتني ملدة         اال لكرتوين ميالتعل وحدة عىل املرشف 

 الطبية وادلراسات مالعلو        أ قسام مبركز املؤقت املبىن    ا ىل الطارئة الطبية للخدمات سلطان      ال مري كية انتقال جلنة عضو  

 الطارئة الطبية للخدمات سلطان      ال مري بلكية اجملمتعية اخلدمة جلنة عضو  

 عام ملدة الطارئة الطبية للخدمات سلطان      ال مري بلكية واجلوي البحري        اال سعاف قسم برئاسة تلكيف 

 هـ1434/1435        ال اكدميي للعام الطارئة الطبية للخدمات سلطان      ال مري بلكية لالمتحاانت ادلامئة اللجنة عضو 

  2013يوليو  –م 2012: امعة الباحةج -ية العلوم الطبية التطبيقية ك  -رئيس قسم المتريض  ، 



 عبدالرمحن مسرقندين عبداحللمي بن ب       أ سامةد. 
 

 
 

Page 4 of 10 
 

 و 
ف
رشا
واال 
م 
ملها
ا

   
 
  
    
  
   
 

ة 
ضوي
ع

ان
لج
ال

  2013يوليو  –م 2011: املرشف العام عىل مكتب التعاون ادلويل جبامعة الباحة  ، 

   يناير :                تحدة ال مريكية الوالايت امل  -                                         ال اكدميي ملهنة المتريض جبامعة كورادو التقنية  الاستشارياجمللس عضو

 اترخيه ، –م 2012

  اترخيه  –م 2011: جبامعة الباحةحلنة اخلطط ادلراس ية بلكية العلوم الطبية التطبيقية عضو، 

 م 2011: املرشف التنفيذي لربانمج التجسري )ختصص المتريض( بلكية العلوم الطبية التطبيقية جبامعة الباحة– 

 م،2013

 . وغريها 

 البحثية الاهامتمات

 التدريب والتطوير، 

 مراقبة اجلودة الصحية، 

  اال لكرتونية وتقيمي ال نظمة الصحيةتطبيقات الصحة                               ، 

  اال حصائية واس تخدام حزم البياانتالتطبيقات                                ، 

 صايلتتطبيقات الطب اال، 

 واجملمتع                           لنرش الوعي الصحي بني ال فرادا كوس يةل التكنولوجي اس تخدام، 

  ، اخلدمات الطبية الطارئة 

  احلاسب ال يل اس تخدامقياس توهجات الطلبة حنو          . 

 اخلدمات الاستشارية 

  م 2016يوليو  –ة العربية السعودية اململك -الرايض –الهيئة السعودية للتخصصات الصحية  –استشاري المتريض

 ، اترخيه –

  ململكة العربية ا -الرايض -زارة الصحة و  -مستشار ومدير مرشوع برانمج الاختبارات القياس ية للتخصصات الصحية

 ،2015مايو  –السعودية 

  جامعة املكل سعود –                                       معهد املكل عبدهللا لل حباث وادلراسات الاستشارية  –مستشار التخصصات الصحية - 

 ،اترخيه – 2014مايو  –اململكة العربية السعودية  -الرايض

  الرمحن عبد بنت نورة       ال مرية جامعة - الاستشارية واخلدمات التمنية معهد –مستشار التخصصات الصحية - 

 اترخيه، – 2014يونيو  –اململكة العربية السعودية  -الرايض

 املؤمترات والندوات

 حاصل عىل ه 1436جامعة املكل سعود  –عامدة تطوير املهارات  – -التعلميية  العملية يف        اال بداع رعاية برانمج **

                           املرتبة الثانية ل فضل مرشوع

 8ة السعودية اململكة العربي –ادلمام  – ادلمام شرياتون فندق - واملعارض للمؤمترات الثالث السعودي املنتدى-

 م2015 نومفرب10

  م2015مايو  8-4كندا  -          أ ونتاريو  –تصممي الربامج التعلميية الفعاةل  –                           مؤمتر مجعية أ ونتاريو للمتريض  ، 

 لينوي  –ش ياكغو  –ديريكفندق                                   وامخلسون مجلعية ا دارة ال عامل والصحة:احلادي  املؤمتر ادلويل تحدة الوالايت امل  -        ا 

  ** مشارك ببحث، م 2015مارس  27-25 –          ال مريكية 

 11 عربية السعوديةاململكة ال – الرايض - سعود املكل جامعة 2015 العلمي للنرش الثاين ادلويل السعودي املؤمتر-

 م2015        أ كتوبر 13
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 م22/12/2014اململكة العربية السعودية  –الرايض  – سعود املكل جامعة - الثاين واملبتعثني الابتعاث منتدى. 

 بيةالط  للخدمات سلطان      ال مري م كية19/11/2014( انقاذ) الطارئة الطبية اخلدمات وحدة       ا نشاء معل ورشة 

 اململكة العربية السعودية –الرايض  – جامعة املكل سعود –الطارئة 

 والتقنية للعلوم عبدالعزيز املكل مدينة" ، واحللول تالمتويل ، التحداي" العلمي البحث دلمع      ال ول السعودي املؤمتر – 

 م 2014 نومفرب 4-2اململكة العربية السعودية  – الرايض

 لكة العربية السعودية املم –الرايض  – املنورة املدينة صحةملديرية العامة لاب المتريض       ا دارة - المتريض      أ حباث برانمج

 م  2014 مايو 6-8

 السعودية لهيئةا - التطبيق    ا ىل النظرية من        اال عاقة      أ حباث يف املس تجدات-         والتأ هيل        لال عاقة الرابع ادلويل املؤمتر 

 م2014        أ كتوبر 21-19اململكة العربية السعودية  – الرايض - الصحية للتخصصات

 28-26                      الوالايت املتحدة ال مرييك  –بيسوري  –ابرنسون  – الطارئة الطبية للخدمات ميسوري ومعرض مؤمتر 

 م 2014سبمترب 

 الوالايت املتحدة  -        ا لينوي  –ش ياكغو  –ديريكفندق                            مجلعية ا دارة ال عامل والصحة:                 التاسع وال ربعون  املؤمتر ادلويل

  ** مشارك ببحث، م 2013فرباير  27 –          ال مريكية 

  خفاقات جناحمؤمتر          أ سرتاليا  –بريبس بان  -جامعة كويزنالند  -          ال سرتالية  االتصالية، مركز الصحة  االتصالية الصحة          وا 

 م 2012 نومفرب 11-12

 جدة  –مستشفى املكل فهد للقوات املسلحة  -وزارة ادلفاع والطريان  الرابع للمتريض الباطين اجلرايح: املؤمتر ادلويل

  ** مشارك ببحث، م 2012سبمترب  12-10 –اململكة العربية السعودية  –

 :"مايو  –اململكة العربية السعودية  –الباحة  –جامعة الباحة  -كية العلوم  ندوة "البيئة واملشالكت الزراعية

 ** رئيس جلسة م 2012

 :"اململكة العربية  –الباحة  –جامعة الباحة  -كية الرتبية                                                 ندوة "البحوث املس تقبلية يف جمال التعلمي اال لكرتوين

 م 2012مايو  15 –السعودية 

 :"اململكة العربية  –الباحة  –جامعة الباحة  -كية الرتبية  ندوة "الاجتاهات احلديثة يف رعاية املوهوبني واملتفوقني

  م 2012مايو  14 -السعودية  

 :"مايو  13 –اململكة العربية السعودية  –الباحة  –جامعة الباحة  -كية الرتبية                                           ندوة "القيادة الرتبوية يف ال لفية الثالثة

 م 2012

 :اململكة  –الباحة  –مستشفى املكل فهد ابلباحة  -املديرية العامة للشؤون الصحية  الندوة العاملية ليوم المتريض

 م 2012مايو  12  –العربية السعودية 

 أ بريل  20-17 –اململكة العربية السعودية  –الرايض  –وزارة التعلمي العايل  للتعلمي العايل: املعرض واملؤمتر ادلويل       

 م 2012

 الوالايت املتحدة  -        ا لينوي  –ش ياكغو  –ديريكفندق                            مجلعية ا دارة ال عامل والصحة:                 الثامن وال ربعون  املؤمتر ادلويل

                                                          ** مشارك ببحث و حاصل عىل جائزة أ فضل ورقة حبث علمية يف املؤمتر، م 2012مارس  30-28 –          ال مريكية 
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  20 –لعربية السعودية ااململكة  –الرايض  –مدينة املكل عبدالعزيز للعلوم والتقنية        ال ول: ادلويل لزهامير    ال  مؤمتر 

 م 2012فرباير 

  سلطان قابوس جامعة ال  يقاته يف رايدة جودة الرعاية الصحية:ب                                           املؤمتر ادلويل ال ول ملس تجدات تعلمي المتريض وتط– 

 م 2011نومفرب  –سلطنة عامن  –مسقط 

 :اململكة العربية  –رايض ال –مدينة املكل عبدالعزيز للعلوم والتقنية                                           املؤمتر السعودي ادلويل حلاضنات ال عامل التقنية

 م 2011        أ كتوبر  –السعودية 

  يلينوي  –ش ياكغو  –شرياتون ش ياكغو : فندق                                           منتدى العالقات التجارية السعودية ال مريكية لوالايت املتحدة ا -         ا 

 م 2010       أ بريل  –         ل مريكية ا

 ( مؤمتر اخلريف الس نوي للجمعية ال مريكية لنظم املعلومات الطبية                                                           AMAI )– ل نظمة  الاسرتاتيجيةالتطبيقات       

الوالايت املتحدة  -اكليفورنيا  –سان فرانسيسكو  –سان فرانسيسكو                                       السجالت الطبية اال لكرتونية: فندق هيلتون 

 م 2009       أ بريل  –          ال مريكية

  مبىن  -قاعة رواندل رجين :             ية ال مريكيةب                                                                  املؤمتر الس نوي الثامن عرش لصانعي ال نظمة للمجلس الوطين للعالقات العر

 م 2009        أ كتوبر  –                        الوالايت املتحدة ال مريكية  –واش نطن-التجارة ادلويل 

  للمتريض: فندق أ نرتكونتينتال كيفالند كينك                                                             املؤمتر الس نوي الثالث عرش مجلعية ال ساك الوطنية للهنود ال مريكيني                                       – 

 م 2007        أ كتوبر  –                        الوالايت املتحدة ال مريكية  -        أ وهايو  –كيفالند

  الوالايت  -بنسلفانيا  –هاريسربغ  –                                                                      تقنية الصحة اال لكرتونية لوالية بنسلفانيا ال مريكية: فندق هيلتون هاريسربغ

 م 2005يوليو  –                 املتحدة ال مريكية 

 الوالايت املتحدة ال مريكية  –بنسلفانيا  –بتسربغ  –معلومات المتريض والطب احليوي: جامعة بتسربغ  مؤمتر نظم                        – 

 ** مشارك ببحث م ، 2005       أ بريل 

 ( مؤمتر اخلريف الس نوي للجمعية ال مريكية لنظم املعلومات الطبية                                                           AMAI )– التطبيقات اال سرتاتيجية ل نظمة                             

       أ بريل  –                        الوالايت املتحدة ال مريكية  -فريجينيا  –ماك لني  –هيلتون ماك لني                               السجالت الطبية اال لكرتونية: فندق 

 م 2004

  فريجينا  –كريس تال سييت  –                                                                   املؤمتر الس نوي الثاين عرش مجلعية متريض ال طفال: فندق ماريوت كريس تال سييت- 

  )مساعد ابحث(م 2002مايو  –                        الوالايت املتحدة ال مريكية 

  اململكة العربية  –جدة  –                         فيصل التخصيص ومركز ال حباث                              للصحة اال لكرتونية: مستشفى املكل                 املؤمتر ادلويل ال ول

 م 2001 يوما –السعودية 

  ة العربية اململك –جدة  –                         فيصل التخصيص ومركز ال حباث  : مستشفى املكل           حث واال حصاءبندوة مهنجية ال

 م2001مارس  –السعودية 

 .وغريها 
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        وال حباث  املنشورات

 العلمية 

 

 Samarkandi, O., Darawad, M., et. el. (2016). Psychosocial Correlates of Diabetes 

Self Management Practices. Iranian Journal of Public Health, (Submitted for 

publisher; Approved). 

 Samarkandi, O., Leggio, W., et. el. (2016). Influence of Family on Saudi Arabian 

Emergency Medical Services Students. (Submitted for publisher; under process). 

 Samarkandi, O., Darawad, M.,et. el. (2016). Investigating Physical Exercise 

among Jordanians with Diabetes Mellitus. Science Research Publishing. Health, 

8, 181-189. 

 Samarkandi, O., West, R. et. al. (2016). Evaluations of clinical tobacco cessation 

interventions in Arab populations: a systematic review (Submitted for publisher; 

under process). 

 Samarkandi, O., West, R. et. al. (2016). Motivation to stop and smoking 

cessation patterns in Arab and USA smokers (Submitted for publisher; under 

process). 

 Samarkandi, O. et. al. (2015). Assessing the Impacts of Anxiety and Gender on 

Student Attitudes Toward Computer Learning Technology In a Saudi Nursing 

Academic Environment. International Journals for Research. (1):2, 7-27. 

 Samarkandi, O. et. al. (2015). Evaluating the Impact of a Mandatory Computer 

Class on Male and Female Student Attitudes toward Use of Computer Learning 

Technology In a Saudi Baccalaureate Nursing Education Program. International 

Journals for Research. (1):2, 28-46. 

 Samarkandi, O. et. al. (2015). Using Demographic, Socioeconomic, and Access 

Factors to Predict Student Attitudes toward Computer-Based Learning 

Technology in a Saudi Nursing Educational Program. International Journals for 

Research. (1):2, 47-70. 

 Others.  

 

 الكتب

 

 Book: Samarkandi, O. (2016). Introduction to EMS Research (Arabic Version). 

King Saud University Press (under publication). 

 Book: Samarkandi, O. (2012). Students Attitudes' toward Computers in a 

Nursing Academic Environment. Lambert Academic Publication. Germany. 

 

 البوسرتات

 Poster: Samarkandi, O.  et. el. (2016). Research Utilization in Emergency 

Medical Services (EMS) in Saudi Arabia: Barriers and Facilitators. 12th Emirates 

Critical Care Conference 2016. Dubai, UAE. (Best Poster Awards) 

 Poster: Samarkandi, O.  & Bashatah, A. (2012). The International Society for 

Nurses in Genetics. The future of nursing practice and education in Genetics & 

Genomics. (Charting a course for Genetic/Genomic Nursing: Practice, Education 

and Research. The International Society of Nurses in Genetics, ISONG 2012. 

Philadelphia, PA. USA. 

 Others.  
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                ال طروحات املسجةل

 Presentation & Proceeding: Samarkandi, O. (2016). Knowledge and Attitudes of 

Saudi Nurses toward Pain Management: Strengths and Weaknesses. International 

Journals for Research. (Business and Health Administration Association 

Conference 2016, (BHAA 2016). Chicago, USA. 

 Presentation & Proceeding: Samarkandi, O. (2016). Evaluating the Impact of a 

Mandatory Computer Class on Male and Female Student Attitudes toward Use of 

Computer Learning Technology In a Saudi Baccalaureate Nursing Education 

Program. (The 1st International Saudi Health Informatics Conference (ISHIC 

2016). Riyadh, Saudi Arabia. 

          ال طروحات

 Presentation: Samarkandi, O. (2013). Using Demographic, Socioeconomic, and 

Access Factors to Predict Student Attitudes toward Computer-Based Learning 

Technology in a Saudi Nursing Educational Program. (BHAA, 2013 Chicago, 

USA) 

 Presentation: Samarkandi, O. (2012). Assessing the Impacts of Anxiety and 

Gender on Student Attitudes toward Computer Learning Technology in a Saudi 

Nursing Academic Environment. (Best Papers Award; BHAA 2012, Chicago, 

USA). 

 Presentation: Samarkandi, O.  (2012). Beyond the Hospital Door: Strengthening 

Health Systems Through Nurses. (4th international MSD nursing conference, 

Nursing: Issues, Challenges, Future. King Fahad Armed Forces Hospital, Jeddah, 

Saudi Arabia). 

 Presentation: Samarkandi, O.  Bashatah, A. (2014). Nursing Education in Saudi 

Arabia: Challenges, Barriers, and Future. (BHAA, 2014 Chicago, USA). 

 Presentation: Samarkandi, O.   (2016). The Need for multi-languages dispachers. 

(SASEM, 2016 Jeddah, Saudi Arabia). 

 Others.  

 ادلمع العلمي

 Grant: Samarkandi, O. & Alkhalaila, M. (2015). Knowledge and Attitudes of 

Saudi Nurses toward Pain Management: Strengths and Weaknesses. SAR 

149,500 Grant through King Abdulaziz City for Science & technology. 

 Grant: Samarkandi, O.  et. al. (2015). A cross-sectional survey to identify 

potential targets for developing a smoking cessation program in the Saudi 

Arabia. SAR 69,500 Grant through King Saud University. 

 Grant: Samarkandi, O. et. al. (2014). Using technology as a tool to enhance 

public healthcare awareness among Saudi Population using (Prime& COM-B 

theories) for tobacco, lifestyle, and different motivation aspects. SAR 120,000 

Summer G rant through King Abdulaziz City for Science & technology. 
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           حتكمي ال حباث

  حبث رمقURSP-16-94 لرايضا -جامعة املكل سعود  –ب مرحةل الباكلوريس ، برانمج دمع دمع حبوث طال– 

 م ، 05/01/2016 –اململكة العربية السعودية 

  حبث رمقURSP-16-97لرايضا -جامعة املكل سعود  –مرحةل الباكلوريس  ، برانمج دمع دمع حبوث طالب– 

 م ، 05/01/2016 –اململكة العربية السعودية 

  لرايضا -عبدالعزيز للعلوم والتقنية  مدينة املكل -                         ، برانمج دمع ال حباث الصغرية  172 – 36 –حبث رمق ص– 

 م ،  27/04/2015 –اململكة العربية السعودية 

                اال رشاف عىل رسائل 

 ادلكتوراه

 
 Motivational Factors and Barriers Related to Saudi Arabian Nurses’ Pursuit of a 

Bachelor’s in Nursing Science Degree  - جامعة فيلونوفا  –لطالب: ماجد بن سلامين العمري ا- 

 م .03/05/2013 –                        الوالايت املتحدة ال مريكية  –والية بنسلفانيا 

 العلمية  اجلوائز

 ربية الامارات الع-ديب  –                                                          علمي يف املؤمتر الس نوي الثاين عرش ملؤمتر اال مارات للعناية احلرجة                   جائزة أ فضل برشور

 م ،2016       ا بريل : املتحدة 

   دارة ال عامل                                                                                         جائزة أ فضل ورقة حبث علمية يف مسار التعلمي عن بعد ، املؤمتر الس نوي الثامن وال ربعون مجلعية ا            

 ،2012مارس : يكية                ت املتحدة ال مر ش ياكغو الوالاي -والصحة 

  وغريها 

عضوية امجلعيات 

 التخصصية

  )امجلعية الرشفية للمتريض ادلويل )س يجام ثيتا اتو 

 ΣΘΓ (Sigma Thita Tau International, The Honor Society of Nursing) 

 امجلعية ال مريكية لنظم املعلومات الطبية                                     

 AMIA (American Medical Informatics Association) 

 امجلعية ال مريكية لنظم معلومات المتريض                                    

 ANIA (American Nursing Informatics Association) 

  امجلعية السعودية للخدمات الطبية اال سعافية ساميس                                              

 SAEMS (Saudi Association of EMS) 

  وغريها 

عضوية امجلعيات 

 الطالبية

  م2010:  اش نطن                                                                                جلنة ادلمع واملساندة لل ندية الطالبية السعودية يف أ مرياك ابمللحقية الثقافية السعودية بو عضو  

  :2010 –م 2004                                                  عضو أ مانة جملس ال ندية الطالبية السعودية يف أ مرياك، 

  م2011 –م 2006ادلكتوراه بلكية المتريض جبامعة كيس ويسرتن ريرسف:  بة                  عضو أ مانة جملس طل ، 

 م2006س اندي الطلبة السعوديني يف جامعة كيس ويسرتن ريرسف: يناير مؤس، 

  :م2008-2006رئيس اندي الطلبة السعوديني يف جامعة كيس ويسرتن ريرسف، 

  :م2005-2004رئيس اندي الطلبة السعوديني يف جامعة بتسربغ، 

  م2005: بتسربغيف جامعة عضو جلنة اس تقبال الطلبة اجلدد، 

  م2003ناير ي -2001المتريض السعوديني جبامعة جورج ميسون: مايو رئيس مجعية طلبة، 

 . وغريها 



 عبدالرمحن مسرقندين عبداحللمي بن ب       أ سامةد. 
 

 
 

Page 10 of 10 
 

 اللغات
 )عريب: )قراءة/كتابة/حتدث 

 )ا جنلزيي: )قراءة/كتابة/حتدث                          

 التواصل
  :0536226735جوال 

 ريد ا لكرتوين: ب               osamarkandi@ksu.edu.sa 

 املرجع

 
 . د. يوسف بن عبده عسريي    أ 

 طويروكيل جامعة املكل سعود للتخطيط والت

 0505284329جوال: 

 yasiri@ksu.edu.sa               بريد ا لكرتوين: 

 

 د. نزيه بن جشاع العامثين 

 وادلواء                                                                      انئب الرئيس التنفيذي لقطاع ال هجزة واملنتجات الطبية ابلهيئة العامة الغذاء 

 0555651610جوال: 

 nothmany@sfda.gov.sa              بريد ا لكرتوين: 
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