
 

 

استاذ مساعد :

 
 

بيانات الشخصية  ال

181963 

 

 

 

 

 اتقان اللغة

 يتكلم الكتابة اقرا  اللغة

 ممتاز ممتاز ممتاز عربى
 ممتاز ممتاز ممتاز االنكليزية

    اخرون

 

 باحدث(  المؤهالت االكاديمية )بداية

 العنوان مكان القضية درجة جامعية التاريخ
  دكتوراة العلوم فى الصحة العامة1996

 
لويزياناجامعة تولين

لويزياناجامعة تولينماجستير العلوم فى الصحة العامة1993

في بكالوريوس  /بكالوريوس فى الطب1989
الجراحة

المملكة العربية السعودية ,الدمامجامعة الملك فيصل

 

لة ابحاث  العنوان: )درجات الشرف واالمتياز االكاديمية او تمييز( الدكتوراه والماجستير او زما

في  المخدرات فى مكان العمل تعاطي دكتوراه

االمريكيةفي الواليات المتحدة وزارة المواصالت العاملين فى  قبل من  MSMAاستخدام  ماجستير

  الزمالة

 

 باحدث(  بسجل مهنى: بداية

 التاريخ مكان عنوان العمل برتبةوظيفة 
فى علم  اعلى اخصائى

االوبئة

خدمات دائرة 

الطب الوقائى

ارامكو السعودية

 
المملكة العربية  ,الظهران

السعودية

تشرين  30 - 2008يوليو 

2014اكتوبر  /االول

المنطقة  رئيس قسم

الشرقية

خدمات دائرة 

 الطبية ارامكو 

المساندة

ارامكو السعودية

 
المملكة العربية  ,الظهران

السعودية

يوليه /تموز - 2008ابريل 

2008

خدمات دائرة  رئيس قسم

 الطبية ارامكو

المساندة

ارامكو السعودية

 
المملكة العربية  ,الظهران

السعودية

مارس  - 2007سبتمبر 

2008

سبتمبر  - 2007مارس المملكة العربية  ,الظهرانارامكو السعوديةخدمات  دائرةالطب الوقائىقسم رئيس 



 

2007السعودية الطب الوقائى

خدمات دائرة رئيس قسم

 الطبية ارامكو 

المساندة

ارامكو السعودية

 
المملكة العربية  ,الظهران

السعودية

20022007يناير 

خدمات دائرة اخصائى فى علم االوبئة

الطب الوقائى

ارامكو السعودية

 
العربية المملكة  ,الظهران

السعودية

19962002

     

 

 المناصب االدارية: بداية باحدث(

 التاريخ  مكتب وظيفة ادارية

المنطقة  رئيس قسم

الشرقية

خدمات دائرة 

 الطبية ارامكو 

المساندة

ارامكو السعودية

 
المملكة العربية  ,الظهران

السعودية

يوليه /تموز - 2008ابريل 

2008

خدمات دائرة رئيس قسم

 الطبية ارامكو 

المساندة

ارامكو السعودية

 
المملكة العربية  ,الظهران

السعودية

مارس  - 2007سبتمبر 

2008

خدمات دائرة الطب الوقائىقسم رئيس 

الطب الوقائى

ارامكو السعودية

 
المملكة العربية  ,الظهران

السعودية

سبتمبر  - 2007مارس 

2007

خدمات دائرة رئيس قسم

 الطبية ارامكو 

المساندة

ارامكو السعودية

 
المملكة العربية  ,الظهران

السعودية

مارس  - 2002يناير 

2007

 

لعلمية  االنجازات ا

 نشرت المحال لالبحاث العلمية 
(حسب الترتيب الزمنى بدءا باحدث(

 

 الناشر تاريخ النشر عنوان البحث (s)اسم المحقق #

بوبشيت, حاتم حرزهللا, صالح 1
  انتوني املراج, سلطان العتيبي.

حاالت انفلونزا حدوث 
المستشفيات فى     H1N1الطيور

 .  2009شرق السعودية

 :32 ;2011 المجلة الطبية السعودية
598-602. 

 

 
 العلمية والمؤتمرات والندوات

 

 مدى اسهام  مكان وتاريخ انعقاد المؤتمر عنوان المؤتمر #

 22 الى  19  فرنسا من ,باريسالجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية1

2012 مارس/اذار

الحضور

 عند االمراض المعديةهارفرد جامعة طب ال كلية2
 البالغين

الواليات المتحدة  .فى ماساتشوستسبوسطن 

2010 ابريل/نيسان 7-3 ,االمريكية

الحضور

3IHI  فى الرعاية  للجودةالوطنى السنوى  المحفل
 الصحية

200913 , الواليات المتحدة االمريكية ,فلوريدا

12

الحضور

 الى  20 من  ,السعوديةالظهران بالمملكة العربية  للرعاية االولية السنوي المؤتمرتورونتو  جامعة4
2009 , ابريل 22

الحضور

5
المؤتمر  ,الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية

 الدولى الخامس والعشرين
 22تشرين االول الى  19الدانمرك كوبنهاجنن 

 .2008منه 
 

الحضور

6
 ,ابريل 30 ,السعوديةالظهران بالمملكة العربية  للرعاية االولية السنوي المؤتمرتورونتو  جامعة 

2008 

الحضور



 

كلية الطب جامعة هارفرد المستجدات في الطب 7
 الباطني

الواليات المتحدة  , بوسطن فى ماساتشوستس
 2007ديسمبر  14 الى  10 االمريكية من

 

الحضور

 الرعايةكلية الطب جامعة تافتس المؤتمر السنوي 8
 االولية

المملكة العربية السعودية خالل  ,الظهرانمستشفى 
 2007ابريل /نيسان 17 الى 15الفترة من 

 

الحضور

الحضورالجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحيةالجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية9

تجنب الممارسات  - هارفردجامعة طب ال كلية 10
 فى مستشفى تعليمى الخاطئة

 14بالمملكة العربية السعودية  الظهران مستشفى
 .2005 يونيو

الحضور

 جلطات القلبعالج  - ردهارفجامعة طب ال كلية 11
  

 31الظهران بالمملكة العربية السعودية  مستشفى
 .2005 مايو

الحضور

 19 الظهران بالمملكة العربية السعودية مستشفى ضغط الدم ارتفاع - هارفرد جامعة طب ال كلية12
 2005 , ابريل

الحضور

13IHI  فى الرعاية  للجودةالوطنى السنوى  المحفل
 الصحية

الحضور 2004ر ديسمب 15 - 12فلوريدا  اورالندو

14JCAHO  على لنوعية ل عقد المؤتمر الوطنى
 سالمة المريض

الحضور 2004ديسمبر  3-1شيكاجو امريكا 

-4  بالمملكة العربية السعوديةالظهران  مستشفى البيئة والرعاية الصحيةعن ندوة  15
 2004س مار5

منظم

مرافق الرعاية الصحية  حلقة دراسية عن ادارة16
   والتكنولوجيا

 5-4  الظهران بالمملكة العربية السعودية مستشفى
  2003يونيو 

الحضور

 25الظهران بالمملكة العربية السعودية  مستشفى ندوة في امراض القلب17
 2003ر نوفمب/شرين الثانىت

الحضور

كانون الظهران بالمملكة العربية السعودية  مستشفى القلب امراض عالمات –مؤسسة مايو كلينيك 18
 2003 ديسمبر/االول

الحضور

 21الظهران بالمملكة العربية السعودية  مستشفى الذبحة الصدرية –هارفرد جامعة طب كلية ال19
 2003ر يناي/كانون الثانى

الحضور

رعاية الجامعة االمريكية في بيروت مؤتمر ال20
 االولية

 1  الظهران بالمملكة العربية السعودية  مستشفى
 .2003 ,4 - ديسمبر/كانون االول

الحضور

 
 

 عضوية الجمعيات المهنية والعلمية والمنظمات

 2012-1998 الصحية الرعايةفي  التنفيذيين الرؤساء شبكة  .1

2. " ISQua  2014 حتى 2005 ,"– الرعاية الصحيةجمعية الجودة فى     
3. , APIC, 2014-1997 الواليات المتحدة . 

  .2008 - 2000 ,الواليات المتحدة ,االوبئة في علمجمعية الرعاية الصحية االمريكية  .4

 2014 حتى 2008 , الصحية الرعاية لتحسين االمريكية كاديميةالا .5
  

 
  المجتمعية الخدمة ولجنة ,االدارية المسؤوليات

 (بداية باحدث)
 

  المسؤوليات االدارية
 

 المنظمة الموقف الى من #

 CBAHI ممثل شركة ارامكو 2014 2006 1

 KELLANA ممثل شركة ارامكو 2014 2005 2

 
 

 



 

  عضوية اللجنة
 

 المنظمة الموقف الى من #

 المخاطرة ادارة تحسين الجودة مجلس ادارة  عضو 2014 2004 1

 JCIAفريق القيادة  عضو 2014 1997 2

 لجنة البيئة والرعاية الصحية عضو 2010 2004 3

 لجنة مكافحة العدوى  عضو/الرئيس 2008 1997 4

 السكرىمكافحة وعالج مرض لجنة  عضو 2008 2005 5

 
 

 .(الخ ,الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات التقنية) :الكفاءات والمهارات االساسية الشخصية
 

  :مهارات حاسوبية ممتازة 1

2 MICROSOFT Word وExcel وOutlook وPowerpoint Outlook 

 

 

 اخر تحديث

..............2016


