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 الوضع الوظيفي الحالي

 جامعة الملك سعود- كلية العلوم الطبية التطبيقية – مشاركأستاذ م حتى تاريخه 2020 أبريل.  

 

 الخبرات العملية السابقة 

  وكالة الوزارة لالبتعاث –وزارة التعليم  –م: مستشار 2019م حتى ديسمبر  2017مايو. 

 م.2019م حتى ديسمبر 2018و ونيمن ي وكالة الوزارة لالبتعاث  -دارة الشؤون األكاديمية مدير إ 

 

 

 أمثلة على مهام توالها في وكالة الوزارة لالبتعاث

 ٌكلف باإلشراف على اإلدارة العامة للبعثات لفترات قصيرة متعددة. 

  وكالة التعليم الجامعي في اجتماعات متعددة –مفوض ممثالً عن وكالة االبتعاث في اللجنة الرئيسية للمعادالت. 

  باالضافة الى المشاركة في عدة لجان داخلية في وكالة  خارج المملكةتمثيل وكالة الوزارة لالبتعاث في لجان مشتركة داخل و

 الوزارة لالبتعاث.

 حوكمة و تحديث  –ضوابط األكاديمية لطلبات مبتعثي برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي لجنة وضع ال مقرر

 .الضوابط

  مثاالً.المسار الطبي –مراجعة بعض مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي المشاركة في 

 الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي مراجعة قرارت وكالة االبتعاث الصادرة للطلبات المقدمة من قبل مبتعثي برنامج خادم. 

 عضو لجان تدقيق و فرز المتقدمين لبرنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي. 

 

 



  الخبرات العملية السابقة مختصر –تابع 

  دجامعة الملك سعو- كلية العلوم الطبية التطبيقية- م وكيل الكلية للشؤون األكاديمية 2017 مايوحتى  م 2016 ديسمبر. 

  جامعة الملك سعود -كلية العلوم الطبية التطبيقيةم عضو مجلس 2017أغسطس م حتى  2015أبريل. 

  رئيس قسم البصريات بكلية العلوم الطبية التطبيقيةم  2017ينايرم حتى  2015أبريل. 

  رئيس مجلس قسم البصريات بكلية العلوم الطبية التطبيقيةم  2017ينايرم حتى  2015أبريل. 

 جامعة الملك سعود - بقسم البصرياتستاذ مساعد أ 2020 أبريلحتى م  2014 مايو. 

 جامعة الملك سعود -تاريخه عضو مجلس قسم البصريات حتى م  2014 مايو. 

 الفريق االستشاري للبصريات بالهيئة العامة للغذاء والدواء م عضو 2015أكتوبر  /م  2015 مايو. 

  م 2015أبريل جامعة حائل. -كلية العلوم الطبية التطبيقية –نامج البصريات المقترح م المراجعة الخارجية لبر 2015سبتمبر 

  كلية العلوم الطبية التطبيقية –مشرف وحدة خدمة المجتمع والتعليم المستمر م  2015 ديسمبر م حتى 2014سبتمبر. 

  الطبية التطبيقية. كلية العلوم –ة اخالقيات البحث العلمي عضو لجنم  2014يوليو م حتى  2014يناير 

 لقوات المسلحة بالرياضرئيس شعبة البصريات بقسم العيون بمستشفى ا نائبم  2008أبريل حتى م  2005أكتوبر. 

  جامعة الملك سعود- كلية العلوم الطبية التطبيقية- وعلوم الرؤيةمعيد بقسم البصريات م  2014 مايو حتى  م2008أبريل. 

  ضن بمستشفى القوات المسلحة بالرياخصائي بقسم العيوأ م2008أبريل  حتىم  2004مارس. 

 

 الدورات التدريبية اإلداريةنبذة عن 
 

  م دورة بعنوان النجاح في إدارة التغيير 2018ديسمبر 

  التفكير اإلستراتيجي. دورة بعنوانم  2015نوفمبر 

  دورة بعنوان الدور األساسي للقائد م2013مايو . 

  رة الوقت وتخطيط المشاريع.م دورة بعنوان إدا2012مايو 

 م دورة بعنوان مقدمة في إدارة الجودة الشاملة.2012 فبراير 

  م دورة بعنوان القيادة في العمل. 2011ديسمبر 

  م دورة بعنوان التعريف بنظام  2012فبرايرSAP. 

 م دورة بعنوان مهارات التواصل في الحوار.2010يناير 

 الدورات العلمية واألكاديميةنبذة عن 
 

  جامعة الملك سعود. –تصميم وبناء المقرر الدراسي  :م  2014سبتمبر 

  نيوكاسل- الكلية الملكية لألطباء-مهارات التعليم الفعالة  :م  2012نوفمبر. 

 جامعة مانشستر. -برنامج كلية الدراسات الصحية لتدريب التعليم العملي  :م  2010 نوفمبر 

  م  2013سبتمبر: Randomised Controlled Trials .المقامة بمؤتمر الجمعية األوروبية لضعف البصر الشديد 

 مانشستر. جامعة-تصميم التجارب وتحليلها إحصائيا للباحثين بالدراسات الصحية  :م 2013 مارس 

 جامعة مانشستر. -كيف تصبح مراجع علمي فعال لمجلة علمية  :م  2012 يونيو 

 مانشستر.  ةجامع-النشر العلمي الفعال  :م  2012 يونيو 

 مانشستر.  جامعة-اإلبداع العلمي  :م  2012 يونيو 

 جامعة مانشستر. -التحليل النقدي لألوراق العلمية  :م  2012 فبراير 

 مانشستر.  جامعة-قياس إنتاجية البحوث العلمية  :م  2012 فبراير 

  القراءة السريعة : م 2012مايو.  

 جامعة مانشستر. -تصميم خريطة بحث ناجحة  :م  2011 ديسمبر 



 مانشستر. جامعة-تفادي الحمل الزائد للمعلومات في البحث العلمي  :م  2011 أكتوبر 

  دورة تدريبية بعنوان : 2011سبتمبرMATLAB and CRS Tools for Vision Science - درمجامعة. 

 ليدز.جامعة - مقدمة في اإلحصاء : م 2010 يوليو 

 27 م. 2011 يناير-مانشستر  جامعة-اإلحصاء ومعالجة البيانات  :م  2010أكتوبر  1إلى  سبتمبر 

 مانشستر.  جامعة-م دورة بعنوان وسائل األمان وتفادي األخطار في المعامل والمختبرات العلمية  2010 أكتوبر 
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 اإلشراف األكاديمي

 

 درجة الدكتوراه

 

  فحص النظر المنزلي ألطفال  المشرف المساعد على بحث لدرجة الدكتوراه بعنوان " م 2018ديسمبر حتى   م2014مايو

 قبل المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية "ما 

 

 درجة الماجستير

 

 2014/2015  معدل انتشار وأنواع ضعف البصر الموجود لدى األطفال  بعنوان الماجستيرالمشرف الرئيس على بحث"

 من سن الثالث إلى الست سنوات بمدينة الرياض"

 2017/2018 ان " المحددات البصرية لمرضى طيف التوحد"المشرف الرئيس على بحث الماجستير بعنو 

 2019/202 "المشرف الرئيس على بحث الماجستير بعنوان " المحددات البصرية لمرض تشتت االنتباه و فرط الحركة 

 

 والمؤتمرات العلميةالمشاركات أمثلة على 

 

  األمريكية.م حضور مؤتمر األكاديمية األمريكية لطب العيون بالواليات المتحدة  2015نوفمبر 

  جمعية أبحاث البصر والعيون بالواليات المتحدة األمريكية. المشاركة بملصق علمي بمؤتمرم 2015مايو 

 وعلوم  السعودية للبصريات السنوي الثالث للجمعية المؤتمرب وورشة عمل لقاء محاضرةإبالمشاركة  م2015 أبريل

 .الرؤية

  دسات الالصقة بالواليات المتحدة األمريكيةحضور المؤتمر التخصصي العالمي للعم 2015يناير. 

  بالواليات المتحدة األمريكية فيالدلفيابمدينة  األمريكية للبصرياتالجمعية لقاء محاضرة إبالمشاركة  م2014أكتوبر. 

 والقاء كلمة بمؤتمر الجمعية األوروبية لضعف البصر الشديد بمدينة أوكسفورد في انجلترا.م 2013سبتمبر 

  نيس في فرنسا. والعيون بمدينةالمشاركة بملصق علمي بمؤتمر الجمعية األوروبية لبحوث اإلبصار م 2012أكتوبر 

  للبصريات بشمال غرب بريطانيا. القاء محاضرة عن موضوع البحث ألعضاء الجمعية البريطانيةم 2012أبريل 

 ماليزيا. كوااللمبور نةالشديد بمدي مؤتمر الجمعية العالمية لبحوث وتأهيل ضعف البصر م2011 فبراير 

  جامعة مانشستر.-المشاركة بملصق علمي بمؤتمر كلية الدراسات الصحية م 2011سبتمبر 

  المؤتمر العالمي الثاني عن أمراض العيون العضوية بمستشفى القوات المسلحة بالرياض.م  2005نوفمبر 

 

 


