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 خالد بن سليمان النمري أ.د.

  مساعد وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 

 أستاذ علوم وسياسات تغذية اجملتمع 

 كلية العلوم الطبية التطبيقية  –قسم علوم صحة اجملتمع 

 11433الرياض     10219جامعة امللك سعود   ص ب 

 0505380580جوال :   4697502فاكس:  4677927  ت :

 alnumair@ksu.edu.sa   -  kalnumair@hotmail.comبريد إلكرتوني    : 

  هـ1415: احلصول على الدرجة تاريخ ـاململكة العربية السعودية  ـسعود جامعة امللك  ـالتغذية بكالوريوس علوم.  

      ــا ــتو العلوم ة تغذية ا نســــ ــعودجامعة امللك -ماجســــ ــعوديةاململكة العربية -ســــ ــول على الدرجة:    -الســــ تاريخ احلصــــ

   .هـ1419

    الواليات املتحدة  - جامعة نرباســــــكا -قســــــم التغذية وعلوم الصــــــحة  -تغذية اجملتمععلوم الفلســــــفة ة  دكتوراه

 .هـ1425ريخ احلصول على الدرجة:    تا - األمريكية

 إىل تارخيه هـ 1433 /5 /25من  سعود  جامعة امللك    :أستاذ. 

 :هـ.24/5/1433إىل  هـ 1429 /5 /16من  جامعة امللك سعود    أستاذ مشارك 

 :هـ1429 /5 /15إىل  هـ 1425 /5 /11من  جامعة امللك سعود    أستاذ مساعد. 

 :هـ1425 /5 /10إىل  هـ 1420 /3 /9من  امللك سعود   جامعة  حمـاضر. 

 :هـ1420/  3 /8إىل  هـ 1416 /2/  3من  مللك سعود  جامعة ا   معـيد. 
 

 

 

  هـ1433 -جامعة امللك سعود     ــ  التميز البحثيجائزة. 

 هـ1425 -الواليات املتحدة األمريكية   - جائزة األمو بندر بن سلطا  آل سعود للتفوق العلمي. 

  هـ1414 -جامعة امللك سعود    - ملرحلة البكالوريوسجائزة الطالب املثالي. 

 هـ1414 -جامعة امللك سعود    - جائزة التميز ة النشاطات االجتماعية. 
 

\ 

 

 

 داري:ة اجملال ا  –أ 

  مساعد وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 

 هـ  ، حتى تارخيه 1439من      جامعة امللك سعود  

  لشؤو  املعيدين واحملاضرين واملبتعثني مساعد وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 

  هـ1439هـ ، حتى 28/4/1436من      جامعة امللك سعود  

  مساعد وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي للشؤو  العلمية 

 .هـ27/4/1436اىل  هـ21/4/1434من      جامعة امللك سعود   

  مساعد وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي للشؤو  ا دارية 

mailto:kalnumair@hotmail.com


 2 

 هـ.20/4/1434ىل  هـ. إ17/7/1433من     جامعة امللك سعود  

  مساعد وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي للمتابعة 

 هـ.16/7/1433ىلهـ إ7/1430/ 18من      جامعة امللك سعود  

  مستشار غو متفرغ 

 ىل تارخيه.إ 1438من     وزارة التعليم  

 العليا تللدارسا اجلامعة ةوكالب ةاالسرتاتيجي ةيس فريق اخلطئر ئبنا 

 ىل تارخيهإ 25/4/1440 من    عود  امللك سجامعة 

  رئيس وحدة تغذية اجملتمع 

 ىل تارخيه.هـ إ10/10/1430منوم صحة اجملتمع قسم عل ـكلية العلوم الطبية التطبيقية 

 "هـ إىل تارخيه.21/10/1430من   نائب مشرف كرسي "سياسات التغذية الوطنية 

 العاملي للمنح البحثية املتميزة  زنائب مشرف برنامج األمو سلطا  بن عبد العزي 

 هـ.7/1430/ 17إىل هـ 1429 /1/ 1من     امللك سعود    ةجامع

  نائب مشرف برنامج استقطاب األساتذة والباحثني املتميزين 

 هـ.1430 /17/7هـ إىل  1429 /1/1من     امللك سعود    ةجامع

  مستشار غو متفرغ لدى وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي 

 هـ. 23/2/1435هـ حتى 23/2/1434من   جامعة األموة نورة بنت عبد الرمحن 

  لدى وكالة التبادل املعرة ونقل التقنية مستشار غو متفرغ 

 هـ.16/7/1431هـ إىل  1429 /1/ 1من      عة امللك سعودجام
 

 ة جمال اللجا  واجملالس: –ب 

 اجملالس  -

 هـ حتى تارخيه.6/6/1434جامعة امللك سعود من  –  عضو اجمللس العلمي 

 هـ23/2/1436حتىهـ 23/2/1434 جامعة األموة نورة بنت عبد الرمحن من –  عضو اجمللس العلمي 

 عضو جملس كلية العلوم الطبية التطبيقية   

 .هـ حتى تارخيه6/6/1434ك سعود من جامعة املل –

  عضو جملس قسم صحة اجملتمع بكلية العلوم الطبية التطبيقية 

 هـ إىل تارخيه. 3/8/1430جامعة امللك سعود ـ من  –

 عضو جملس إدارة مركز الرتمجة  

 هـ.28/12/1433هـ إىل 29/12/1431جامعة امللك سعود من  –

 اللجا   -

  تطوير اجمللس العلمي عضو جلنة 

 هـ حتى تارخيه. 1438جامعة امللك سعود من  –

  عضو اللجنة الدائمة  عادة النظر ة قرارات معادالت الشهادات اجلامعية 

 هـ حتى تارخيه. 1438من وزارة التعليم  –

  عضو اللجنة الدائمة للتعيينات 

 . هـ16/12/1439هـ حتى 15/1/1438جامعة امللك سعود من  –

 صندوق جامعة امللك سعود لدعم البحث العلمي  
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 هـ حتى تارخيه،27/3/1438جامعة امللك سعود من  –

  لعامل جديدعضو اللجنة الدائمة 

 ،20/8/1437هـ حتى 20/8/1435جامعة امللك سعود من  –

 عضو اللجنة الدائمة للرتقيات الصحية والعلمية باجمللس العلمي  

 هـ حتى تارخيه.6/10/1436جامعة امللك سعود من  –

 عضو اللجنة الدائمة لالستعانة واالستقالة والتقاعد املبكر 

 هـ حتى تارخيه.6/6/1434من جامعة امللك سعود  –

  عضو اللجنة ا شرافية لتأليف كتاب 

 هـ حتى تارخيه. 19/3/1437جامعة امللك سعود من  –

 عضو اللجنة الدائمة لتعيني املعيدين واحملاضرين ومدرسي اللغة  

 حتى تارخيه.هـ  20/12/1430امعة امللك سعود من ج –

 عضو اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب   

 هـ.14/9/1434هـ إىل 15/9/1431جامعة امللك سعود من  –

   عضو اللجنة الدائمة للنظر ة مكافأة التميز ألعضاء هيئة التدريس السعوديني 

 حتى تارخيههـ 20/12/1432جامعة امللك سعود من  –

  عضو اللجنة الدائمة للنظر ة رواتب أعضاء هيئة التدريس واألطباء املتعاقدين 

 هـ.9/10/1431 هـ إىل1429 /3/ 3 مند سعو جامعة امللك –

 عضو اللجنة الدائمة للنشر  

 .هـ28/12/1433هـ إىل 5/2/1432جامعة امللك سعود من  –

 عضو اللجنة التنفيذية ملشروع اعادة اهليكلة للجامعة  

 هـ اىل تارخيه.16/2/1434جامعة امللك سعود من  –

  اللجنة الدائمة  دارة الفعاليات وعقد املؤمترات والندوات ومقرر عضو 

 هـ حتى تارخيه.2/7/1431ك سعود من جامعة املل –

  اجلامعات السعودية التعديالت اجلوهرية على لوائح اقرتاحعضو جلنة  

 .جامعة امللك سعود –

 أخرى :  -

  لألمن الغذائي زعبد العزيبن  عبد اهللعضو الفريق العلمي بكرسي امللك   

 جامعة امللك سعود. –

 الفريق العلمي للمجموعة البحثية " مضادات األكسدة واألمراض املزمنة " سرئي   

 جامعة امللك سعود. –

 عضو هيئة حترير وحتكيم ة عدد من اجملالت العلمية العاملية. 
 

 :ة جمال التدريس والنشاط البحثي – جـ

  لطالب الدراسات العليا والبكالوريوس.تدريس عدد من مقررات التخصص 

  مي ة جمالت علمية عاملية متخصصةحبثي عل 55نشر أكثر من. 
 


