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لعلميت والشهاداث )بذءا مه األحذث(  المؤهالث ا

 انرارٌخ انشهادج األكادٌمٍح مكان انصذور انعىىان
 2441 بكالوريوس جامعة الملك فيصل الدمام

 1002 ماجستي   جامعة مانيتوبا كندا

 1023 دبلوم عال   جامعة غالسكو بريطانيا

 1021 دكتوراه جامعة غالسكو بريطانيا

    

 
 عىىان بحج كل مه الذكتىساة والماجستيش والضمالت

Estimation of whole body muscle, adipose/fat mass, validation in health and during 
weight 

loss. Development of prediction equations using MRI as reference method 

 الذكتىساة

Intestinal Inflammation in Rats Induces Metallothionein in Colonic Submucosa الماجتسيش 

 الضمالت 

 

 

 



 

 

 
 السجل المهىي )بذءا مه األحذث(

 رذثح انىظٍفح مكان وعىىان جهح انعمم انرارٌخ
1021-present  التغذية العالجية / جامعة

 عبدالرحمن بن فيصل 
 أستاذ مساعد

التغذية العالجية /  1004-1020
 التمريض

جامعة عبدالرحمن بن 
 فيصل 

 محاض  

كلية التمريض/ جامعة  1003-1004
 عبدالرحمن بن فيصل

 معيد

 

 المىاصب اإلداسيت )بذءا مه األحذث(

 انمىصة اإلداري انمكرة  انرارٌخ
  32313 ال األن

 رئيس القسم

   

   

 
 اإلوجاصاث العلميت

 األتحاز انعهمٍح انمىشىرج 
 )بالتسلسل الضمىي بذءا مه األحذث(

 
جهح انىشز وذارٌخ 

 انىشز
 # أسماء انثاحثٍه عىىان انثحس

Curr Nutr Rep, 
2016 

Beyond BMI: How to Capture 
Influences from Body 

Composition in Health Surveys 

Anna Peeters, Stephanie 
Tanamas, Emma Gearon, 
Yasmin 

Al-Gindan, Michael E. J. 
Lean 

2 

BJN, 2015 Derivation and validation of 
simple anthropometric 
equations to predict adipose 
tissue mass and total fat mass 

with MRI as reference method 

Al-Gindan YY, Hankey C, 
Govan L, 
Gallagher D, Heymsfield 
SB, Lean 

MEJ. 

1 

Amer J Clin Nutr, 
2013 

Derivation and validation of 
simple equations to predict total 
muscle mass from simple 
anthropometric and 

demographic data. 

Al-Gindan YY, Hankey C, 
Govan L, 
Gallagher D, Heymsfield 
SB, Lean 

MEJ.. 
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Nutrition 
Reviews, 2013 

Predicting muscle mass from 
anthropometry, using magnetic 
resonance imaging (MRI) as 

reference: a systematic review. 

Al-Gindan YY, Hankey C, 
Leslie W, 

Govan L, Lean MEJ. 

3 

J Clin Biochem 
Nutr, 2009 

Intestinal inflammation in rats 
induces metallothionein in 

colonic submucosa 

Al-Gindan Y, Shawarby M, 
Noto 
A, Taylor CG 

 

 األتحاز انعهمٍح انمقثىنح نهىشز
 

 # أسماء انثاحثٍه عىىان انثحس انمجهح ذارٌخ انقثىل
     

     

 
 انمؤذمزاخ انعهمٍح انمرخصصحاألتحاز انعهمٍح انمقذمح نرحكٍم 

 

 # أسماء انثاحثٍه عىىان انثحس انمؤذمز وذارٌخ انىشز
    

    

 
 انمشارٌع انثحثٍح انمىرهٍح

 

 # أسماء انثاحثٍه عىىان انثحس ذارٌخ انثحس
    

    

 
 األتحاز انحانٍح

 
 # أسماء انثاحثٍه عىىان انثحس

Nutritional assessment of children with and 
without 

down syndrome compared to children without 
down 

syndrome in Saudi Arabia 

Naemah Aldarwish, Dhay 
Alqussair, Afnan Alsaab, 

Yasmin Algindan 

2 

Association of BMI, waist circumference, 
body fat 

and skeletal muscle with type 2 diabetes in 
adults 

Han TS, Algindan Y, Govan L, 
Hankey CR, Lean MEJ 

1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 انمساهماخ فً انمؤذمزاخ وانىذواخ انعهمٍح
 

 # عىىان انمؤذمز انمكان وانرارٌخ مجال انمساهمح
 2 أسبوع السمنة 22/22/1023 تأليف

    

 
 انعضىٌاخ وانهجان انمشارك فٍها

  مجرمع انرغذٌح 
   

 
لتذسيس  أوشطت ا

 انجامعٍح
 

 # انمقزر رقم انمقزر مجال انمساهمح
ية NUTR231 جميع محاض  الدورة والمنسق  2 أساسيات التغذية البشر

 1 مرض سوء التغذية NUTR316 جميع محاض  الدورة والمنسق

   NUTR326 محاض  ومنسق
 3 التقييم الغذائ 

 3 األطعمة الوظيفية NUTR426 جميع محاض  الدورة والمنسق
 

 رقم انمقزر: شزح انمقزر( -مخرصز نمقزراخ انمزحهح انجامعٍح انرً ذم ذذرٌسها )عىىان انمقزر وصف
 

 2 

 1 

 
 انذراساخ انعهٍا

 

 # انمقزر رقم انمقزر مجال انمساهمح
    

    

 
 رقم انمقزر: شزح انمقزر( -وصف مخرصز نمقزراخ انمزحهح انجامعٍح انرً ذم ذذرٌسها )عىىان انمقزر

 

 2 

 1 

 
 اإلرشاد األكادٌمً نهطالب

 
 # انمزحهح عذد انطالب مه إنى

     

     



 

 

 
 

 
 

 

 اإلشزاف عهى رسائم انماجسرٍز وانذكرىراج
 

 # انشهادج انعهمٍح انعىىان انجهح انرارٌخ
     

     

 
 اإلشزاف عهى األتحاز انجارٌح

 
 # انشهادج انعهمٍح انعىىان انجهح انرارٌخ
عبدالرحمن جامعة  5/2018

 بن فيصل
Nutritional assessment 

of children with and 
without down syndrome 

compared to children 
without down syndrome 

in Saudi Arabia 

Bachelor 2 

     

 
  المهماث اإلداسيت واللجىاث وخذمت المجتمع )بذاءا مه األحذث(

 
 انمهماخ اإلدارٌح

 
 # مه إنى انمىصة انجهح

 2 03/1023 األن رئيس قسم التغذية العالجية  جامعة عبدالرحمن بن فيصل

     

 
 عضىٌح انهجىاخ

 

 # مه إنى انمىصة انجهح
 2 20/1022 األن   منسق موقع الجامعة جامعة عبدالرحمن بن فيصل 

  لجنة بحوث الجامعة جامعة عبدالرحمن بن فيصل
 1 3/1023 األن عضو ف 

  لجنة  عبدالرحمن بن فيصلجامعة 
المعيدين عضو ف 

ين  والمحاض 
 3 5/1023 األن

 
 االسرشاراخ انعهمٍح

 
 # مه إنى انجهح وقد جزئً -وقد كامم 

     

     



 

 

 

 

 

 

 
 انعمم انرطىعً

 

 # مه إنى وىع انرطىع انجهح
 2 2440 األن عضو لجنة دعم األيتام جامع فتات الخليج ، الخي  

     
 

 
 

 

 

 
لتقىيت .. الخ(  الكفاءاث والمهاساث الشخصيت )الحاسب, تقىيت المعلىماث, ا
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