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التعليم
المؤهالت العلمية /

( M.B.B.S 1979بكالوريوس الطب ـ بجامعة الملك سعود )
( F.R.C.S 1986زمالة الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا)
( F.A.C.S 1992زمالة الكلية األمريكية للجراحين)
 F.C.P.S 2012الزمالة الفخرية كلية األطباء والجراحين بباكستان
التدريب العملي :
من 10يوليو  1980إلى  25يوليو 1981
 مستشفى الملك خالد الجامعي
( وحدة المستشفى المركزي)
 الرياض ,المملكة العربية السعودية
 1أغسطس  1982ألى  1فبراير :1982طبيب مقيم
 مستشفى الملك خالد الجامعي
( طوارئ المستشفى المركزي)
 الرياض ,المملكة العربية السعودية
 1إبريل  1982إلى  30أغسطس  :1982طبيب مقيم في الجراحة العامة
 جامعة تورونتو ـ كندا
 1نوفمبر  1982إلى  30إبريل  :1983طبيب مقيم في العظام
 مستشفى الملك خالد الجامعي
 الرياض ,المملكة العربية السعودية
 1مايو  1983إلى  30إبريل  :1984طبيب مقيم في الجراحة عامة
 مستشفى الملك خالد الجامعي
 الرياض ,المملكة العربية السعودية
 1يوليو  1984إلى  30يونيو  :1986طبيب مقيم في الجراحة العامة
 مستشفى جامعة ألبيرتا ـ إدمونتون ,كندا

سنة األمتياز)1980 – 1979( :


 3أشهر جراحة عامة مستشفى الرياض المركزي ,الرياض ,المملكة العربية
السعودية
 3أشهر نساء وتوليد
مستشفى الرياض المركزي ,الرياض ,المملكة العربية السعودية
 3أشهر طب أطفال
مستشفى الرياض المركزي ,الرياض ,المملكة العربية السعودية
 3أشهر الطب الباطني
مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي ,الرياض ,المملكة العربية السعودية
التعليم الجامعي:
شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة
جامعة الملك سعود ,الرياض ,المملكة العربية السعودية






التعليم الدراسي:
 1967-1961المدرسة االبتدائية
 1969-1967المدرسة المتوسطة
 1972-1969المدرسة الثانوية









المعلومات الشخصية
الجنسية
سعـودي
مكان الميالد
أبها
تاريخ الميالد
1954/9/10
الحالة االجتماعية متزوج (  8اطفال )
رقم التسجيل
99RM03
تاريخ االنتهاء
2022-07-07

التعيينات

المناصب األكاديمية:
  1986إلى  1992أستاذ مساعد في الجراحة العامةكلية طب أبها (جامعة الملك سعود)

-

 1992أستاذ مشارك في الجراحة العامة
كلية الطب جامعة الملك سعود ,الرياض

-

 1998أستاذ في الجراحة العامة
كلية الطب جامعة الملك سعود ,الرياض
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-

 2009أستاذ الجراحة العامة
كلية الطب جامعة الفيصل ,الرياض

-

 2016/8/20حتى االن  /مستشار لكليات المعرفة واستاذ في قسم الجراحة العامة
كليات المعرفة ,الرياض

المناصب اإلدارية :
من 1987-9-7
إلى 1989-1-1
من 1989-2-25
إلى 1992-1-24
من 1998 /5
إلى 1995 /11
من  1998إلى 2001
من مايو  2004إلى 2010
م ل ل ل للن يوني ل ل ل للة  2010إل ل ل ل للى م ل ل ل للارس
2016

وكيل ل ل ل للل عميدالكلي ل ل ل ل للة للشل ل ل ل ل ل ون
السريرية

كلية طب أبها (جامعة الملك سعود)

عميد كلية الطب

كلية طب أبها (جامعة الملك سعود)

المدير طبي

مستشفى الملك فهد ,المدينة المنورة

مسل ل للاعد االمل ل للين العل ل للا للش ل ل ل ون
الفنية
المدير الطبي و كبير االطباء

الهي ة السعودية للتخصصات الصحية

األمين العا

الش ل للركة الوطني ل للة للرعاي ل للة الطبي ل للة و مستش ل للفى
رعاية الرياض
الهي ة السعودية للتخصصات الصحية

المناصب في المستشفيات:

من 1986 /8
إلى 1992 /5
من 1992 /5
إلى 1996 /1
من 1996 /1
إلى 2005 /5
 2004/5الى 2010

استشل ل ل ل ل ل للاري جراحل ل ل ل ل ل للة عامل ل ل ل ل ل للة مستشل ل للفى أبهل ل للا العل ل للا ومستشل ل للفى عسل ل للير
المركزي (التابع لكلية الطب)
ورئيس قسم الجراحة
استشل ل ل ل ل ل للاري جراحل ل ل ل ل ل للة عامل ل ل ل ل ل للة مستشفى الملك فهد بالمدينة المنوره
وجراحة المنظار
استشل ل ل ل ل ل للاري جراحل ل ل ل ل ل للة عامل ل ل ل ل ل للة قسلللم الجراحلللة بكليلللة الطب,جامعلللة الملل للك
خالد ,الرياض
وجراحة منظار
استشل ل ل ل ل ل للاري جراحل ل ل ل ل ل للة عامل ل ل ل ل ل للة قسل ل ل ل للم الجراحل ل ل ل للة بمستشل ل ل ل للفى الرعايل ل ل ل للة,
الرياض
وجراحة منظار

الخبرات
الخبرة اإلدارية:
 وكيل كلية الطب ,جامعة أبها الطبية (جامعة الملك سعود) (سبتمبر  -1987مارس )1989
 عميد كلية طب ابها (إبريل  -1989إبريل )1992
من سبتمبر  1987إلى إبريل 1992
لقد شاركت بشكل كبير في إدارة المستشللفى والكليللة كوكيللل لكليللة الطللب ثللم عميللد .فللي بدايللة ت سلليس كليللة الطللب
ي منصب عميد الكلية كان علي اإلدارة واإلشراف على الطاقم التعليمللي الجللامعي ووطللع خطللة
ب بها وخالل تول ّ
للمنهج المناسب .كان التعليم العيادي موحدا في وزارة الصحة والمستشفيات ,وتمكنا مللن خلللد مبللدأ التعللاون بللين
المؤسسللتين .كللألك ترأسللت مجلللس الكليللة ولجنللة المنللافج ومركللز األبحللات باإلطللافة إلللى لجللان أخللر بللأات
األفمية .وكألك شاركت بشكل فعال في إدارة قسم الجراحة بمستشفى عسللير المركللزي مللع طللمان أفميللة تللوفير
العنايه الطبية للمرطى بمعايير عالية والحرص على استمرار العملية التعليمية بشكل متواصل في المستشفى.
خالل فترة رئاستي لقسم الجراحة ,كان القسم معترفا به من قبللل المجلللس العربللي والكليللة الملكيللة للجللراحين فللي
أدنبرة وإيرلندا للتدريب اإللزامي للحصول على الزمالة.
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كمللا لللدي خبللرة واسللعة فللي توميللن األطبللاء و الممرطللين وكنللت مسللؤوال عللن فللأه العمليللة فللي كليللة الطللب
ومستشفى عسير المركزي لثالت سنوات.
 مدير طبي
مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة
من مايو  1992إلى يناير 1996
انضممت إلى مستشفى الملك فهد كمدير طبي واستشاري جراحة ,ومن طمن المها الموكلللة إلللي إدارة مختلللن
األقسللا ذات العالقللة بللاإلدارة الطبيللة .لقللد قمللت بوطللع القللوانين والسياسللات و اإلجللراءات الواجللب اتباعهللا فللي
األقسا الطبيللة ,وبللدأت بتنظلليم اللجللان الالزمللة لتشل يل المستشللفى بسالسللة مللع طللمان تللوفير رعايللة طبيللة عاليللة
المستو لكافة المرطى.


مساعد األمين العام للشئون الفنية
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
من  1998إلى 2001

تم تعييني في فللأا المنصللب فللي بدايللة ت سلليس الهي للة وشللاركت بشللكل كبيللر فللي إدارتهللا وتشللكيل اللجللان المختلفللة
للمجللالس العلميللة لبللرامج التللدريب فللي ألكثللر مللن  30تخصللب .باإلطللافة لمشللاركتي فللي وطللع السياسللات و
اإلجللراءات و القللوانين للهي للة السللعودية للتخصصللات الصللحية .وقمللت بتمثيللل الهي للة فللي عللدة لجللان بللوزارة
الصحة مثل :اللجنة الطبية العليا ,ولجنة التدريب العليا .كألك قمت بإدارة الهي ة عن األمين العا أثناء عطالته.




مدير طبي بالشركة الوطنية للرعاية الطبية
المدير الطبي بمستشفى رعاية الرياض
من مايو  2004إلى 2010

الشللركة الوطنيللة للرعايللة الطبيللة فللي شللركة طبيللة تمتلللك وتللدير اثنللان مللن المستشللفيات الخاصللة بالريللاض .وفللم
(مستشللفى رعايللة الريللاض و المستشللفى الللوطني) .كمللدير طبللي كنللت مسللؤوال عللن الجانللب الطبللي فللي العمللل,
كالتخطيط وتحسين خدمات المستشفيات .ترأست العديد من اللجان من طمنها اللجنة األساسللية لشللراء المعللدات.
وكان على الصيدلية التابعة للشركة و على اللجنة العالجية إرسال التقارير لي بصللفتي المللدير الطبللي .باإلطللافة
لرئاسللتي للعديللد مللن اللجللان و بحكللم خبرتللي الواسللعة فللي مجللال توميللن األطبللاء التي بللدأت مللن عللا 1988
كنللت مسللؤوال عللن مقللابالت المتقللدمين للعمللل و اختيللار الكللوادر الطبيللة للمستشللفيات .كنللت عضللوا فللي الفريللد
التللوميفي لشللركة ويتيكيللر ,وبعللد ذلللك فللي شللركة واشللنطن للرعايللة الصللحية ووزارة الصللحة .وقمللت بتوميللن
الطواقم الطبية وغير الطبية للمستشفيات الحكومية والخاصة.
ي لمنصللب المللدير الطبللي للمستشللفيين ,كنللت أيضللا رئلليس الطللاقم الطبللي بمستشللفى رعايللة
بللالتزامن مللع تللول ّ
الريللاض وفللو مستشللفى يتسللع لحللوالي  300سللرير ويعمللل علللى الللدوا ويشللمل جميللع التخصصللات الطبيللة .و
كرئيس للطاقم الطبي ترأست العديد من اللجان مثل لجنة قائمة األسعار ,لجنة االعتمللادات و االمتيللازاتل اللجنللة
التنفيأية الطبية باإلطافة للعديد من اللجان التللي مللن واجباتهللا إرسللال التقللارير لللي مثللل لجنللة الرعايللة اإلسللعافية,
لجنللة الوفيللات واإلعاقللات ,لجنللة مكافحللة العللدو ,لجنللة األخالقيللات ...,إلللف .كللان لللي الللدور الفعللال فللي تحقيللد
بعض مللن مشللاريع المستشللفى ,مثللالل وحللدة العنايللة المركللزة لمطفللال ,وحللدة المنظللار ,وحللدة الليللزك ,ومشللرو
إنشاء وحدة العظللا فللي المستشللفى بالتعللاون مللع مؤسسللة (الحركللة الحيويللة  )Bio Motionبفلوريللدا ,الواليللات
المتحدة األمريكية .شاركت بشكل كبير في عملية تومين الكوادر الطبية المحلية منها والعالمية لكال المشفيين.
ي كعضللو فللي اللجنللة التوجيهيللة ورئلليس اللجنللة الفرعيللة أن أقللو بتهييل المستشللفى
من طمن المهللا الموكلللة إلل ّ
لتكون معتمدة محليا ودوليللا .وقللد قامللت اللجنللة المشللتركة لالعتمللاد الللدولي بتقللديم الخللتم الللأفبي للمستشللفى معلنللة
أنها أصبحت معتمدة دوليا .باإلطافة لألك كنللت مسللؤوال ومهتمللا بالقسللم التعليمللي وخللدمات الرعايللة اإلسللعافية و
المكتبة الطبية والبرنامج األساسي لدعم القلب (.)BCLS
بالرغم من كوني مش وال جدا باإلدارة الطبيللة للشللركة إال أننللي كنللت أداو بالعيللادات الخارجيللة المحجللوزة علللى
الدوا و التي تتضمن جلسة جراحية بشكل منتظم.
باإلطافة لألك كنت أنوب عللن الللرئيس العللا للشللركة الوطنيللة للرعايللة الطبيللة و الللرئيس العللا لمستشللفى رعايللة
الرياض في حال عد وجودفما.
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أمين عام الهيئة السعـودية للتخصصات الصحية
من يونية  2010إلى مارس 2016

تللم بحمللد ي تعينللي مللن قبللل مجلللس امنللاء الهي للة السللعودية للتخصصللات الصللحية لتللولي مهمللة امللين عللا الهي للة
السللعودية للتخصصللات الصللحية فللي في للة علميللة مهنيللة ذات شخصللية إعتباريللة وتتللولى مهللا اإلشللراف علللى
بللرامج الزمالللة السللعودية وتقويمهللا وت فيللل المتللدربين باإلطللافة إلللى إصللدار رخللب مزوالللة المهنللة لجميللع
الممارسيين الصللحيين فللي المملكللة ووطللع الضللوابط والمعللايير الصللحيحة ل واإلشللراف الكامللل علللى الجمعيللات
العلمية الصحية
ومقرفا مدينة الرياض.ويتبعها سبعة عشر فرعا موزعة على مناطد المملكة المختلفة .


مستشار في كليات المعرفــة واستاذ الجراحة العامة في الكليات
 2016/8/20ــ حتى االن

العمل حاليا كمستشار في كليللات المعرفـللـة فللي مدينللة الريللاض وايضللا اسللتاذ بقسللم الجراحــللـة العامللة فللي كليللات
المعرفة الصحيـــة .

الخبرة األكاديمية:
منأ تعينللت ك سللتاذ مسللاعد فللي الجراحللة العامللة عللا  ,1986شللاركت بشللكل فعللال فللي العمليللة التعليميللة
مللن خللالل تنسلليد وتصللميم الللدورات الجراحيللة لطللالب البكللالوريوس و الدراسللات العليللا فللي مختلللن
المراحل الجامعية.
في العا  ,1989تم تعييني كعميد لكليللة الطللب (جامعللة الملللك سللعود) فللر أبهللا .خللالل فللأه الفتللرة كنللت
أيضللا أقللو بتللدريس طللالب الجامعللة و اإلشللراف علللى العديللد مللن المللواد الدراسللية ورئاسللة العديللد مللن
اللجان األكاديمية والتعليمية  .باإلطافة إلى ذلللك أقللو بامتحللان األطبللاء فللي المجلللس العربللي و الجمعيللة
السعودية للجراحة ,وتمت دعللوتي مللرات عديللدة كممللتحن خلارجي فللي عللدة دول منهللا سللوريا ,ومصللر,
واليمن.
في العا  1992انضللممت لمستشللفى الملللك فهللد بالمدينللة المنللورة باإلعللارة مللن الجامعللة ألشل ل منصللب
المدير الطبي و استشاري جراحة عامة .خالل فأه الفتللرة شللاركت بشللكل كبيللر وفعللال فللي تعللليم طللالب
الدراسللات العليللا فللي برنللامج المجلللس العربللي و الزمالللة مللن إيرلنللدا و أدنبللرة .ترأسللت و أشللرفت علللى
العديد من اللجان التي لها عالقة ببرامج تدريب طالب الدراسات العليا.

الخبرة السريرية:
أملك خبرة واسعة جدا فللي الجراحللة العامللة و جراحللة المنللامير ,مللع افتمللا بجراحللة الصللدر والباطنيللة.
قمللت بعللدد كبيللر مللن العمليللات فللي حقللول مختلفللة مللن الجراحللة العامللة و جراحللة الصللدر و األوعيللة
الدموية .بالرغم من التزامي اإلداري كعميد لكلية الطب و رئيسللا لقسللم الجراحللة إال أننللي تمكنللت بفضللل
ي أن أكللون واحللدا مللن أنجللي الجللراحين و أكثللرفم عمللال فللي القسللم ,و قمللت بعمليللات جراحيللة لقللوائم
طويلة من المرطى بالمستشفى و العيادات الخارجية .لدي أيضا خبرة جيللدة جللدا فللي جراحللة المنللامير(
است صللال المللرارة بالمنظللار ,إصللالل فتللد بالمنظللار ,است صللال الطحللال بالمنظللار ,وعللدد مللن العمليللات
األخر باستخدا المنظار) .قمت و مجموعة من األطباء بمستشللفى الملللك خالللد الجللامعي بالقيللا بعمليللة
جراحيللة باسللتخدا تقنيللة (الروبللوت) أو (الرجللل ا لللي) ك ل ول مجموعللة أطبللاء متللدربين علللى اسللتخدا
فأه التقنية في الشرق األوسط.
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اللجـــان
الجمعيات و
رئيس مجلس الكلية  ,كلية طب أبها جامعة الملك سعود
طب :أبها جامعة الملك سعود
عضو في مجلس الكلية ,كلية
العضويات

عضو جمعية الجراحيين .
عضو بمجلس الجامعة ,جامعة الملك سعود
عضو بالمجلس األعلى للجامعة ,جامعة الملك سعود
رئيس اللجنة التعليمية ,مستشفى عسير المركزي  ,أبها
عضو اللجنة الطبية العليا ,مستشفى عسير المركزي  ,أبها
عضو لجنة الوفيات والمضاعفات ,مستشفى عسير المركزي  ,أبها
عضو لجنة طمان الجودة ,مستشفى عسير المركزي ,ابها
عضو جمعية أصدقاء المرطى  /منطقة عسير
رئيس لجنة التعليم الطبي المستمر  /مستشفى الملك فهد ,المدينة المنورة
رئيس لجنة التخطيط للكوارت  /مستشفى الملك فهد ,المدينة المنورة
رئيس لجنة طمان الجودة  /مستشفى الملك فهد ,المدينة المنورة
رئيس اللجنة الطبية التنفيأية  /مستشفى الملك فهد ,المدينة المنورة
رئيس اللجنة اإلقليمية لإلنعاش القلبي ( / )CPRالمدينة المنورة
عضو في اللجنة اإلقليمية الطبية للدراسات العليا  /المدينة المنورة
عضو المجلس العلمي للجراحة العامة في الهي ة السعودية للتخصصات الصحية
عضو لجنة االمتحانات بالهي ة السعودية للتخصصات الصحية
عضو لجنة التدريب المحلي لبرنامج الجراحة العامة بالهي ة السعودية للتخصصات الصحية
رئيس لجنة التخطيط بقسم الجراحة  /كلية الطب ,جامعة الملك سعود ,الرياض
رئيس لجنة القوانين الطبية  /كلية الطب ,جامعة الملك سعود ,الرياض
عضو الهي ة الطبية العليا بوزارة الصحة  /الرياض  ,المملكة العربية السعودية
عضو اللجنة العليا للتدريب بوزارة الصحة  /الرياض  ,المملكة العربية السعودية
عضو بلجنة االعتمادات  /الهي ة السعودية للتخصصات الصحية
عضو ومستشار في اللجنة المؤسسة لكلية الطب األفلية بمستشفى الملك فيصل التخصصي و مركز
األبحات  /الرياض  ,المملكة العربية السعودية
عضو اللجنة االستشارية لت سيس كلية طب الحرس الوطني
عضو اللجنة الطبية التنفيأية  /مستشفى رعاية الرياض
رئيس اللجنة الطبية التنفيأية  /مستشفى رعاية الرياض
رئيس لجنة االعتمادات واالمتيازات  /مستشفى رعاية الرياض
عضو اللجنة التوجيهية العتماد المستشفى  /مستشفى رعاية الرياض
رئيس اللجنة األساسية لشراء المعدات  /مستشفى رعاية الرياض
رئيس لجنة المشتريات  /مستشفى رعاية الرياض
رئيس لجنة التوجيه بالشركة الوطنية للرعاية الطبية
عضو لجنة المشاريع الجديدة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية
عضو المجلس االستشاري لكلية الطب والمستشفيات الجامعية  /جامعة الملك سعود
عضو مجلس أمناء  /الهي ة السعودية للتخصصات الصحية
رئيس المجلس التنفيأي  /الهي ة السعودية للتخصصات الصحية
رئيس لجنة التصنين المهني  /الهي ة السعودية للتخصصات الصحية
رئيس مجلس الجمعيات العلمية الصحية  /الهي ة السعودية للتخصصات الصحية
مستشار  /كليات المعرفة
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 27-26ديسمبر  / 1991حلقة دراسية في استئصال المرارة  /جامعة تبوك
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جمعية ألبيرتا الطبية /مجموعة مرشحين من الكلية األمريكية للجراحين
عضو اللجنة الوطنية إلنعاش القلب
عضو الجمعية العالمية لجراحة الكبد الصفراوي (زميل)
عضو الكلية اإلمريكية للجراحين (زميل)
ممثل الكلية األمريكية للجراحين بالمملكة العربية السعودية
عضو الجمعية ا سيوية لجراحي المنامير
عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لجراحة المنامير أو( الجراحة بالحد األدنى من التوغل)
عضو مجلس إدارة مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي و مركز األبحات
عضو اللجنة االستثمارية لمؤسسة الملك فيصل التخصصي و مركز األبحات
رئيس لجنة تمديد خدمة القو العاملة في مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي و مركز األبحات
رئيس لجنة التدريب واالبتعات بوزارة الصحة
عضو جمعية اإلدارة الصحية السعودية
عضو مجلس إدارة الهي ة الوطنية لالعتماد و التقييم بوزارة التعليم
عضو مجلس أمناء الهي ة السعودية للتخصصات الصحية

الدورات المتخصصة
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 20-15فبراير  / 1992حلقة دراسية في إست صال المرارة  /غوتين ن ,ألمانيا
2
 20-19أكتوبر  / 1992حلقة دراسية (متقدمة) في المنامير و تدريب عملي في
3
المتحدةأبهااألمريكية
كلية طب
الواليات
األطراف /
الجراحية /
الدباسةإصابة
استخداندوة في
 20نوفمبر / 1989
مستشفى تبوك العسكري
متقدمة في
دراسية
عسيرحلقة
/ 1995
4
المنامير /طب أبها
األطراف  /كلية
إلصابة
الثانية
ديسمبر ندوة
 30-29نوفمبر / 1989
ستراسبورغ ,فرنسا
المنامير
الجراحي في
دراسية متقدمة
الجانبحلقة
/ 1999
مستشفى العسكري بالرياض
الكبد /الصفراوي /
لمرض
الطبي و
 20-59نوفمبر  /ندوة
أبهافرنسا
ستراسبورغ,
مرضبالمنظار
معالبدانة
عالج
دراسية في
/ 2001
6
السكري //كلية طب
للتعايش
حلقةالعالمية
الندوة
 30-29أكتوبر/ 1989
ستراسبورغ ,فرنسا
التنسيدبالمنظار
إصالل الفتد
دراسية في
/ 2003
7
الصحية األولية  /أبها
القطاعي /في الرعاية
المجتمع و
حلقةمشاركة
ندوة في
 31-30مايو / 1989
فرنسا,
الجراحة
لي) في
(الرجل ا
(الروبوت) أو
الرعاية تقنية
خدماتاستخدا
تدريب على
8
الصحة / /أبها
وزارة
مستشفيات
طريد
التمريضية عن
/ 2003تحسين
 15-14فبراير / 1990
إيطاليا ,ألمانيا
 31-30أكتوبر  / 1990الندوة الدولية الثانية لمرض السكري  /كلية طب أبها
 / 2002حلقة دراسية في جراحة االطفال وال دد ـ ماليزيا
9
 29مارس  / 1989ندوة في زراعة الكلى  /مستشفى خميس العسكري
 / 2003حلقة دراسية في التعليم الطبي  /جامعة الملك سعود ,الرياض
10
جمعية عسير للجراحة ( كل شهرين)

أنشطة أكاديمية أخر :

.1
.2

.3
.4

عضو المجلس االستشاري الدولي لممارسي الطب و الجراحة .
عضل للو ومستشل للار فل للي اللجنل للة المؤسسل للة لكليل للة الطل للب األفليل للة بمستشل للفى الملل للك فيصل للل
التخصصلل ل للي و مركلل ل للز األبحلل ل للات .ملل ل للن ملل ل للارس  2001إللل ل للى ملل ل للارس  2002بصلل ل للحبة
أعض ل للاء خ ل للرين ف ل للي اللجن ل للة قمن ل للا بوط ل للع خط ل للة اقت ل للرال كامل ل للة لت س ل لليس كلي ل للة الط ل للب
تتضلل للمن الملل للنهج ,وقمنلل للا أيضلل للا بزيلل للارة العديلل للد ملل للن كليلل للات الطلل للب بالواليلل للات المتحلل للدة
وكندا لنفس ال رض.
عضل للو اللجنل للة االستشل للارية لت سل لليس كليل للة طل للب الحل للرس الل للوطني مل للن مل للايو  2003إلل للى
يوليو 2004
عضو لجنة االعتمادات في الهي ة السعودية للتخصصات الصحية.

المؤتمرات و الندوات:
المؤتمرات و الندوات داخل المملكة
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 7سبتمبر  / 1991ندوة ( Santa-Traumaالمتحدت – D.V.Tad :الجراحة لمرطى االنصما الرئوي
 3-2أكتوبر  / 1991مستقبل الرعاية الطبية األولية في المملكة العربية السعودية  /جامعة الملك فيصل بالدما
 26-24فبراير  / 1991ندوة في الجهاز الهضمي (التنظير الداخلي) بالرياض
 25-24يناير  / 1990الندوة الدولية لمرض ال دة الدرقية  /بمستشفى قو األمن بالرياض
 27-26ديسمبر  / 1991حلقة دراسية في است صال المرارة  /مستشفى تبوك العسكري
 23-22فبراير  / 1992ندوة في " البعد الجديد للجهاز الهضمي و التنظير الداخلي" المتحدت ,متطلبات
التشخيب األساسية لسرطان خاليا الكبد  /الجبيل
مؤتمر عسير الخامس  /كلية طب أبها ( المتحدت) :خبير من المدينة في است صال مرارة  348مريض
 / 1994ندوة في " بعدا جديدا في الجراحة ال زوية  /مستشفى تبوك العسكري
 19نوفمبر  / 1997اللقاء السنوي الخامس للجمعية السعودية ألمراض الجهاز الهضمي  /الخبر /المملكة العربية
السعودية

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 / 1999لقاء التنظير الدولي /كلية الطب ,جامعة الملك سعود بالرياض
 / 2001مؤتمر الجراحة ال زوية  /كلية الطب ,جامعة الملك سعود بالرياض
 24-22فبراير  / 2000ندوة في جراحة المنامير  /كلية الطب ,جامعة الملك سعود
 20-16سبتمبر  / 2000الحلقة الدراسية الجراحية المتكاملة  /كلية الطب  ,مستشفى الملك خالد الجامعي,
مجمع الرياض الطبي ,الرياض
 22-21فبراير  / 2001ورشة عمل في السمنة المرطية  /كلية الطب  ,جامعة الملك سعود بالرياض
 17يناير  / 2002ندوة مص رة في سرطان القولون و المستقيم  /مستشفى القوات المسلحة بالرياض
 9مارس  / 2003ورشة عمل في مهارات أساليب التعليم  /كلية الطب ,جامعة الملك سعود بالرياض.
حلقة دراسية في استخدا الحاسوب في التعليم الطبي  /كلية الطب ,جامعة الملك سعود بالرياض.
 3نوفمبر  / 2006الطب المبني على البرافين :نموذج جديد ,ندوة أقيمت بمستشفى رعاية الرياض.
 17ديسمبر  / 2006محاطرة في إدارة الديسليبيديميا أو (ارتفا الدفون في الد ) لمرطى الحاالت الخطرة,
مستشفى رعاية الرياض.
 18ديسمبر  / 2006محاطرة في سالمة القلب و األوعية الدموية  COX2بمستشفى رعاية الرياض.
 25إبريللل  / 2007مشللارك فللي نللدوة " معللايير اعتمللاد المنشلل ت الصللحية -مطلللب وطنللي " أقيمللت فللي مستشللفى رعايللة
الرياض.
 28فبرايللر  / 2008مللنظم و مشللارك فللي ورشللة عمللل است صللال البواسللير باسللتخدا تقنيللة التللدبيس ,أقيمللت بمستشللفى رعايللة
الرياض.

32
33

 30-28إبريل  /حضور المؤتمر الدولي األول للتعليم الطبي بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض.
 31-30أغسطس  /شهادة حضور ورشة عمل " إدارة البيانات و  , KPI'Sمستشفى رعاية الرياض.

34

 15نوفمبر  / 2008حضور ( )Guru Eventتو بيترز في السعودية  ,ندوة في القيادة قامت بتنظيمهاIIR
الشرق األوسط للدورات التدريبية لمعمال.
 12فبراير  / 2009شاركت في ندوة " الحاالت الطارئة لل دد الصماء" المقامة بمستشفى رعاية الرياض
 9-7مارس  / 2009حضرت الندوة السنوية الرابعة وورشة عمل في الجراحة العامة التي أقيمت في مركز
الملك فهد الثقافي.
 / 2009حضرت و شاركت في سلسلة تعليم الطبيب المقامة بمستشفى رعاية الرياض بالتعاون مع الجراحين
األمريكيين الدوليين في التواريف التالية:
ندوة في عكس بدلة الكتن المقامة في العاشر من مايو 2009
سلسلة محاطرات تعليم الطبيب(جراحة المف و األعصاب و العظا ) المقامة في الثاني من يونيو 2009
سلسلة محاطرات تعليم الطبيب( العظا  ,أعصاب العمود الفقري ,تشوفات األطفال و البال ين) و المقامة
في الثاني عشر من يوليو .2009
 18-15أغسطس  /حضور و نجحت في إنهاء حلقة دراسية في تطبيد بطاقة ا داء المتوازن التي أجرتها
منظمة اإلنجازات الدولية و نظمتها  IIRالشرق األوسط.
 20-18أكتوبر / 2009حضرت أسبو جودة الرعاية الصحية لعا  ,2009والأي أجراه قسم . RCH QI
 5نوفمبر  / 2009حضور ندوة التطورات الحديثة في إدارة اإلصابات المقامة في مستشفى رعاية الرياض.
 13يوليو  / 2010حضور "منتد الطب و القانون" وقمت بإلقاء محاطرة بعنوان "دور الهي ة السعودية

35
36
37

38
39
40
41
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

للتخصصات الصحية في جودة الخدمات الصحية"  ,الرياض.
 24-23أكتوبر  / 2010حضور " ندوة الطب و المجتمعات البشرية" بالرياض.
 29-28نوفمبر  / 2010حضرت المؤتمر العربي السعودي لتعليم األطباء المقيمين و ألقيت محاطرة بعنوان
" نظرة عامة في تدريب طالب الدراسات العليا  :الحاطر و المستقبل".
 30ديسمبر  / 2010رئيس ورشة عمل الخطة االستراتيجية  ,الهي ة السعودية للتخصصات الصحية.
 11أكتوبر  / 2010مشارك في " ندوة األخطاء الطبية" .
 29ديسمبر  / 2010حضور يو البحث العلمي التاسع لمطباء المقيمين و ألقيت محاطرة بعنوان " أخالقيات
البحث"  ,الرياض.
 14-12مارس  / 2011ألقيت محاطرة بعنوان "دور الهي ة السعودية للتخصصات الصحية ( )SCHSفي
التعليم و التدريب الصحي".
 17مايو  / 2011حضور ندوة  ATLSلدعم حياة المصابين بإصابات متصدمة ,الرياض.
 10إبريل  / 2011حضور مؤتمر الت مين الصحي,
الرياض.
 21نوفمبر  / 2011مشارك في " المريض أوال" وزارة الصحة بالرياض.
 9-7فبراير  / 2012مشارك في " مؤتمر التعليم الطبي"  , NGالرياض.
 24-22إبريل  / 2012مشارك في " مؤتمر سالمة المريض" الحرس الوطني  ,الرياض.
 26إبريل  / 2012حضور المؤتمر السعودي الدولي للتعليم الطبي وألقيت محاطرة بعنوان " االبتكار في
التعليم الطبي للدراسات العليا".
 4ديسمبر  / 2012المؤتمر الدولي األول للتقييم و التقدير ,الرياض.
 12ديسمبر  / 2012حضور (ELSAالجمعية ا سوية لجراحي المنامير) جامعة الملك سعود ,الرياض.
 18فبراير  / 2013حضور مؤتمر الت مين الصحي ,
الرياض.
 19فبراير  / 2013حضرت و قمت بإدارة جلسة " المؤتمر األول لإلدارة الصحية" بالرياض.
 11-9مارس  / 2013رئيس " المؤتمر الدولي للهي ة السعودية للتخصصات الصحية  , "2013الرياض.
 29إبريل  / 2013الراعي ل " المؤتمر الدولي الرابع للرعاية الطبية للحاالت الحرجة"  ,الرياض.
 13إبريل  / 2013حضور " المؤتمر السعودي للصحة االلكترونية  " e-health conferenceبالرياض.
 3مارس  / 2014مشارك في ورشة عمل  , CanMed Jeddahجدة.
 14-12إبريل  / 2014مشارك في " ندوة الصحة االلكترونية"  ,جدة
 23-22نوفمبر  / 2014حضور " مؤتمر دبي للتنظيم الصحي" وألقيت محاطرة بعنوان "النموذج التنظيمي المهني".
 1أغسطس  / 2014حضزر مؤتمر وزارة الصحة  :أفم التحديات
 5-3فبراير  / 2015حضور " يو المهنة الطبي السابع" وألقيت محاطرة بعنوان "البرامج السعودية المحلية
التعاونية و الطبية".
 13-11إبريل  / 2015رئيس " المؤتمر الدولي الثاني للهي ة السعودية للتخصصات الصحية , "2015
الرياض.
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المؤتمرات و الندوات:
المؤتمرات و الندوات خـارج
المملكة

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

 17-13يونيو  / 1987مؤتمر في البنكرياس االلكبدي الصفراوي ( , )H.B.Pالند  ,السويد
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فبراير  / 2005المؤتمر الدولي لجراحة المنامير ,كانكون ,المكسيك.
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 23-20مايو  / 2008حضرت لقاء خبراء الجلطات الدموية الوريدية المقا في تركيا.
 16-12أكتوبر  / 2009المؤتمر السنوي الطبي الرابع و التسعين للكلية األمريكية
للجراحين بسان فرانسيسكو.
 18-16إبريل  / 2009حضرت مؤتمر في " حلقة دراسية متقدمة في جراحة الجهاز
الهضمي بالمنظار" المقامة في ستراسبورغ ,فرنسا.
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األدنى من التوغل)  ,IRCADجامعة ستراسبورغ,فرنسا.
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 24-20سبتمبر  / 2011الندوة السنوية الرابعة لقادة التعليم الطبي الدولي ,الواليات المتحدة األمريكية.
 27-23أكتوبر  / 2009المؤتمر السنوي الطبي السابع و التسعين للكلية األمريكية
للجراحين بسان فرانسيسكو ,كاليفورنيا,الواليات المتحدة.
 31أكتوبر  / 2011اللجنة الوطنية لالختبارات الطبية ,الواليات المتحدة األمريكية.
 24-21يوليو  / 2012المؤتمر الوطني لبرنامج تحسين الجودة الجراحية ACS NSQIP
 23-6يناير  / 2012الندوة العربية للصحة ,دبي ,اإلمارات العربية المتحدة.
 14-7نوفمبر / 2012حضرت حفل ذكر مرور خمسين عا (اليوبيل الأفبي) لكلية
األطباء و الجراحين بباكستان.
 19مارس  / 2012زيارة ولقاء لصحة دبي .
 16-12أكتوبر  2012الندوة السنوية الخامسة لقادة
التعليم الطبي الدولي  ,كندا
 7-5يوليو  / 2012قمت بزيارة جمهورية ألمانيا الفدرالية بصحبة وفد من وزارة
الصحة للقاء األطباء السعوديين المبتعثين وتقييم برامج التدريب.
 21-20مارس  / 2013الجمعية السعودية للسمنة المتخصصة في طب و أمراض و
جراحة السمنة (. )SASMBS
 14-11إبريل ل ل للل  / 2013المل ل ل للؤتمر الحل ل ل للادي عشل ل ل للر لل ل ل للدول سل ل ل لليا و المحل ل ل لليط الهل ل ل للادئ فل ل ل للي جراحل ل ل للة
المنامير,تايبي,تايوان.
 9-5مايو  / 2014المؤتمر السنوي العلمي للكلية الملكية األسترالية للجراحين ,سن افورة.
 30-26أكتوبر  / 2014المؤتمر الطبي لعا  2014للكلية األمريكية للجراحين
 8نوفمبر  / 2014محاطرة في (جامعة تكساس ,مركز العلو الصحية بسان أنطونيو),
الواليات المتحدة األمريكية.
 13-12نوفمبر  / 2014المؤتمر العربي الثالث (المسؤولية الطبية).
 23-22نوفمبر  / 2014حضرت " مؤتمر دبي للتنظيم الصحي" وألقيت
محاطرة بعنوان "النموذج التنظيمي المهني".
 16-15اكتوبر  " 2015المؤتمر الحادي عشر للجمعية العالمية لجراحة المنامير  .شيلي
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