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 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة  تحدث
 العربية قراءة كتابة تحدث
 االنجليزية قراءة كتابة تحدث

 أخرى   

 
لعلمية والشهادات )بدءا من األحدث(  المؤهالت ا

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان
 ٢٠٠٩ ريوس طب وجراحةوبكال جامعة الدمام المملكة العربية السعودية
الهيئة السعودية للتخصصات  المملكة العربية السعودية

 الصحية
جراحة األذن واألنف  –زمالة 

 والحنجرة والرأس والعنق
٢٠١٥ 

المجلس العربي للتخصصات  سلطنة عمان

 الصحية
جراحة األذن واألنف  –زمالة 

 والحنجرة والرأس والعنق
٢٠١٥ 

 
 الدكتوراة والماجستير والزمالةعنوان بحث كل من 

 الدكتوراة 

 الماجتسير 

 الزمالة جراحة األذن واألنف والحنجرة والرأس والعنق –والزمالة العربية  السعوديةالزمالة 
 

  



 

 

 
 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
 معيد جامعة الدمام ٢٠١٦ - ٢٠٠٩
 أستاذ مساعد جامعة الدمام اآلن-٢٠١٦

   

 
 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية المنشورة 
 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث جهة النشر وتاريخ النشر

اختالف التشريح اإلشعاعي لألنف والجيوب األنفية  المجلة الطبية السعودية

 لدى السعوديين
رضا الرميح، منى عاشور، أحمد 

عبيدان، خلود الخاطر، سعيد 

 جبران

١ 

Hematology/Oncology 
and Stem Cell Therapy 

Hepatocellular carcinoma first presenting as 
a tumor of the oral cavity. 

 

رضا الرميح، آصف أريان، 

العنود الهدياني، نبيل الزاهر، 

 محمد دبابو

٢ 

Journal of Medical 
Case Reports 

Lateral pharyngeal wall myeloid sarcoma as 
a relapse of acute biphenotypic leukemia: a 
case report and review of the literature. 

 

رضا الرميح، محمد سليم، 

 سوريش فيلقابودي، محمد دبابو

٣ 

 
 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية

 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ المساهمةمجال 
مستجدات جراحة األنف واألذن مؤتمر  ٢٠١٤–دبي  متحدث

 عشر والحنجرة الحادي
١ 

مستجدات جراحة األنف واألذن مؤتمر  ٢٠١٥ –دبي  متحدث

 الثاني عشر والحنجرة
٢ 

لجراحة األنف  التاسع المؤتمر السعودي الدولي ٢٠١٦ - جدة متحدث

 واألذن والحنجرة

٣ 

 ٤ دورة تشريح العظمة الصدغية وجراحة القوقعة  ٢٠١٦ –الخبر  مدرب

–بوردو  –بوردو جامعة  مشارك

 ٢٠١٥سبتمبر ٨فرنسا

للعظمة الصدغية دورة الجراحة الدقيقة 

 وزراعة القوقعة 

٥ 

نف المؤتمر التاسع للجمعية السعودية لأل  ٢٠١٤مارس  –الرياض  بوستر -مشارك 

 واألذن والحنجرة

٦ 

مستشفى الملك فيصل التخصصي  متحدث

 ٢٠١٤ فبراير –بالرياض 

العمل السعودية األولى لمجرى الهواء ورشة 

مستشفى الملك فيصل  –لدى األطفال 

 ٢٠١٤ فبراير –التخصصي بالرياض 

٧ 

مستشفى الملك فهد الجامعي  مشارك

 ٢٠١٣نوفمبر  –بالخبر 

  -دورة جراحة زراعة  أجهزة السمع األولى

نوفمبر  –مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر 

٢٠١٣ 

٨ 



 

 

مستشفى الملك فهد الجامعي  مشارك

 ٢٠١٣نوفمبر  –بالخبر 

دورة الجراحة التنظيرية لألنف والجيوب 

فبراير  ٢٤-٢٢ –جامعة الدمام   -األنفية 

٢٠١٣ 

٩ 

 –مستشفى الملك عبد العزيز  مشارك

 –األحساء  –الحرس الوطني 

 ٢٠١١أبريل 

مستشفى –دورة عالج مشاكل مجرى الهواء 

األحساء  –الحرس الوطني  –الملك عبد العزيز 

 ٢٠١١أبريل  –

١٠ 

 
 العضويات واللجان المشارك فيها

  ةالجمعية السعودية لألذن واألنف والحنجر 

لتدريس  أنشطة ا

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر المساهمة مجال
 ١ طبالسنة ال –األذن واألنف والحنجرة  0412 -505 محاضر
 ٢ األسنان كلية –األذن واألنف والحنجرة  MED   531 محاضر

العام  –الفصل األول  -مهارات سريرية أساسية  0431-406 محاضر

 طالب - 1437-1436الدراسي 

٣ 

 –الجزء السريري  ––األنف واألذن والحنجرة  0412 -505 محاضر مساند

،  1436-1435الفصل الثاني العام الدراسي 

 .1437-1436الفصل األول العام الدراسي 

 للطالب والطالبات 

٤ 

الفصل األول العام  –مقرر المهارات اإلكلينيكية MED 301 محاضر مساند

 طالب  – 1437-1436الدراسي 

٥ 

الفصل الثاني العام  -المهارات اإلكلينيكية  مقرر MED 201 محاضر مساند

 طالب - 1436-1435الدراسي 

٦ 

 –كلية األسنان  -مقرر األنف واألذن والحنجرة  MED 531 محاضر

الفصل األول العام الدراسي  –طالب وطالبات 

1436-1437 

٧ 

مقرر المهارات اإلكلينيكية الفصل الثاني العام  MED 301 محاضر مساند

 طالب – 1437-1436الدراسي 

٨ 

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 1 أساسيات واألمراض الشائعة المرتبطة باألذن واألنف والحنجرة والرأس والعنق
 2 النقاش المتعلقة بالمهارات السريرية لطالب كلية الطب تعليم وإدارة حلقات
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