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 : معلومات شخصية
 

  

  عسيريهللاعبدبن يوسف بن عبده  : اإلسم
 المملكة العربية السعودية – مكة المكرمة : مكان الميالد
 م8/10/1962 –هـ 10/5/1382 : تاريخ الميالد

بجدمعة الملك  بكلية اللتتتيدلةستتت دك در وي ال اللتتتيدلة اكرلي يكية أ :  الرتبة العلمية 

 سعود
  يئيس جدمعة الطدئف  : الحاليةالوظيفة 

 المملكة العربية السعودية  -الحوية  –لطدئف ا :  مكان االقامة 
 ةالمملكة العربية السعودي –الطدئف  – 888:  ب.ص –الطدئف جدمعة  : عنوان العمل

 0505284329 :  جوال 
  0127255900 :  هاتف مباشر

 0127256300 :  فاكس 
 yasiri@tu.edu.sa :  البريد اإللكتروني 

 

 

 

  

 

 المسيرة التعليمية:
 

1)  
جدمعة البدسفيك بمدي ة س در ون -در وياة الفلسفة ال الليدلة اإلرلي يكية من رلية الليدلة 

الوكيدت الم حدة األمريكية. موضوع يسدلة الدر وياة  –بوكية ردليفوينيد 

(Pharmacokinetic Modeling of Vancomycin in Children, Pre-

adolescent, and adolescent Patients: Development, Assessment and 

Application). 

 م(1998هـ )1419

 

وكية  – جدمعة الوييدا بمدي ة جي زال -دبلوم ال اإلداية الليدلية من رلية الليدلة   (2

 الوكيدت الم حدة األمريكية. -الوييدا
 م(1993هـ ) 1413

رديولي د بمدي ة تشدبل هل جدمعة نويث  –رلية الليدلة  –مدجس ير ال صيدلة المس شفيدت   (3

 الوكيدت الم حدة األمريكية. -وكية نويث رديوكي د  –
 م(1992هـ ) 1412

وكية نويث  –شهددة الليدلل المقيم من مس شفى جدمعة نويث رديولي د بمدي ة تشدبل هل   (4

 الوكيدت الم حدة األمريكية.   –رديوكي د 
 م(1991هـ ) 1412

 -الريدض  -جدمعة الملك سعود   -الليدكنية من رلية الليدلة بكدلوييوس ال العلوم   (5

 المملكة العربية السعودية.
 م(1987هـ  ) 1407

 

 

 :والمهنية الإهتمامات العلمية
 

صيدلة المس شفيدت، مرارز معلومدت األدوية والسموم والحد من ال سمم، ال عليم الليدلل وال وجهدت الحديثة ايه، 

 ، اكع مدد األردديمل، الطب المب ل على البراهين، ال طبيقدت اإلحلدئية ال الليدلةالبديلالطب المكمل أو 

 .المؤسسل والبرامجل للجدمعدت والمؤسسدت ال عليمية

 

mailto:yasiri@tu.edu.sa
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 :  التاريخ الأكاديمي
 

 ح ى اآلن -  ـه 1433 جدمعة الملك سعود. -رلية الليدلة  –قسم الليدلة اإلرلي يكية  - أس دك الليدلة اإلرلي يكية  (1

جدمعة  -رلية الليدلة  –المشديك بقسم الليدلة اإلرلي يكية  أس دك الليدلة اإلرلي يكية  (2

 الملك سعود.

 هـ 1433–هـ 1427

 

الوكيدت الم حدة  –بوسطن  –رلية مدسدشوسي س للليدلة والعلوم اللحية  –أس دك اخري   (3

 األمريكية 

 ح ى اآلن -هـ 1428

 

جدمعة الملك  -رلية الليدلة  –اإلرلي يكية المسدعد بقسم الليدلة اإلرلي يكية أس دك الليدلة   (4

 سعود.

 هـ1427 -هـ 1419

 

عضو بعثة جدمعة الملك سعود ل يل شهددتل المدجس ير والدر وياه من الوكيدت الم حدة   (5

 األمريكية.
 هـ1419 –ـه1409

الريدض المملكة  -جدمعة الملك سعود  -رلية الليدلة  –قسم الليدلة اإلرلي يكية  –معيد   (6

 العربية السعودية.
 هـ1408 –هـ 1407

 

 التاريخ المهني الإداري:
   

1)  
 -هــ  1441كو القعدة  يئيس جدمعة الطدئف

 ح ى اآلن

 هـ 1441 -هــ  1436 الريدض .  – جدمعة الملك سعود لل خطيط وال طويروريل   (2

 هـ 1440 كو القعدة - هـ 1440شعبدن  وريلة جدمعة الملك سعود المكلف للطدلبدت   (3

 هــ 1436 -هـ  1428 . الريدض –جدمعة الملك سعود  –عميد رلية الليدلة   (4

 هـ 1428 - هـ 1425 جدمعة الملك سعود.  -رلية الليدلة  –وريل رلية الليدلة للشؤون األردديمية   (5

 هـ 1425-هـ 1422 .جدمعة الملك سعود  -رلية الليدلة  –للشؤون اإلدايية وريل رلية الليدلة   (6

 
 تدريسية :  مسؤوليات

 

الليدلة ومرارز المعلومدت والحد من ال سمم بقسم تدييس مقريات صيدلة المس شفيدت  *

 هــ 1441 -هـ 1419 جدمعة الملك سعود. –رلية الليدلة  –اإلرلي يكية 

قسم الليدلة  –صيدلة المس شفيدت والبحث العلمل للدياسدت العليد تدييس مقريات  *

 هــ 1441 -هـ 1419 جدمعة الملك سعود. –رلية الليدلة  –اإلرلي يكية 

تدييس بعض مقريات قسم الليدلة ال طبيقية أث دء تحضير مرحلة الدر وياه بجدمعة  *

 هـ1419 – هـ 1415 الوكيدت الم حدة األمريكية. –ردليفوينيد  –البدسفيك 

الجدمعة بمدي ة سكرم  و   شفىديفيس بمس –جدمعة ردليفوينيد مقيم ال مررز السموم ب *

 م31/3/1995 – 1/1 الوكيدت الم حدة األمريكية. –ردليفوينيد  –

الوكيدت الم حدة  –ردليفوينيد  –ارزنو  –مقيم ال مررز السموم ال دبع لمس شفى األطفدل  *

 األمريكية.
 م30/6/1995 -1/4

ردليفوينيد  –سدن ارانسيسكو  –مقيم ال مررز السموم ال دبع لمس شفى سدن ارانسيسكو  *

 الوكيدت الم حدة األمريكية. –
 م31/9/1995 – 1/7

 م30/7/1986 – 1/5 م ديب بدلمس شفى العسكري بدلريدض أث دء مرحلة البكدلوييوس. *

 دياسة عقدقير واديمدرولوجية ل بدت الرمث:مشروع ال خرج ال البكدلوييوس :  *

“HAMADA ELEIGANS" Family: CHINOPEDIACEA 

حضوي عدة مؤتمرات علمية بدلوكيدت الم حدة األمريكية أث دء ا رتل المدجس ير  *

 والدر وياه.
 هـ1419 –هـ  1409

ا رتل المدجس ير إلقدء العديد من المحدضرات العلمية بدلوكيدت الم حدة األمريكية أث دء  *

 هـ1419 –هـ  1409 والدر وياه.
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 ح ى اآلن -هـ  1328 الريدض -جدمعة الملك سعود  –عضو مجلس الجدمعة  *

 ح ى اآلن -هــ  1436 يئيس اللج ة الدائمة ل أديب أعضدء هيئة ال دييس والموظفين *

 ح ى اآلن -هـ  1436 بجدمعة الملك سعودسيقية العليد  عضو اللج ة ال  *

 ح ى اآلن -هــ  1440 اللج ة الدائمة لخطة إداية المخدطر بدلجدمعةيئيس  *

 ح ى اآلن -هــ  1440 اللج ة الدائمة لجدئزة جدمعة الملك سعود لل ميز الوظيفليئيس  *

 ح ى اآلن -هــ  1440 هيئة ال دييس اللج ة الدائمة إلعددة ال ظر ال تقويم األداء الوظيفل ألعضدءيئيس  *

 ح ى اآلن -هــ  1440 اللج ة الدائمة للوثدئقيئيس  

 ح ى اآلن -هــ  ISI 1440اللج ة العليد لل ل يفدت ودعم ال شر العلمل ال مجالت يئيس  *

 هـ 1436 –هـ   1428 المملكة العربية السعودية.  –الريدض  –يئيس مجلس رلية الليدلة بجدمعة الملك سعود  *

 هـ 1438 -هـ  1434 عضو مجلس إداية الهيئة العدمة للغذاء والدواء.   *

 هـ 1436 -هـ 1420 المملكة العربية السعودية. –الريدض  –عضو مجلس رلية الليدلة بجدمعة الملك سعود  *

 هـ 1433-هـ 1429  2009/2010 بجدمعة الملك سعود  عضو اللج ة العليد لإلع مدد األردديمل *

 هـ 1436 -هـ 1434 األردديمل بجدمعة الملك سعود عضو اللج ة العليد لإلع مدد  

 هـ 1436 -هـ 1429 يئيس لج ة اإلع مدد األردديمل بكلية الليدلة *

ال مجلس اكع مدد األردديمل لل عليم الليدلل  بدلوكيدت   (Commissioner)عضو   

 البويد الدولل. –الم حدة األمريكية 

Accreditation Counsel for Pharmacy Education (ACPE) 

 ح ى اآلن – 1437

عضو اللج ة اإلس شديية لإلع مدد األردديمل لمجلس اكع مدد األردديمل لل عليم الليدلل   *

 بدلوكيدت الم حدة األمريكية

Accreditation Counsel for Pharmacy Education (ACPE)      

 هـ 1437  -هــ   1434

 مقيم ضمن اريق اكع مدد األردديمل لل عليم الليدلل  بدلوكيدت الم حدة األمريكية *

Accreditation Counsel for Pharmacy Education (ACPE) 

 ح ى اآلن  -هــ   1434

 هـ 1437 -هـ 1429 بجدمعة الملك سعود  ة تعيين المعيدين والمحدضرين عضو لج *

 ـه 1433 - هـ 1427 مس شدي ال الهيئة العدمة للغذاء والدواء  *

 هـ 1427 -هـ  1425 عضو اللج ة اإلس شديية للهيئة العدمة للغذاء والدواء *

 هـ 1427 -هـ  1423 عضو اللج ة ال أسيسية للهيئة العدمة للغذاء والدواء *

 هـ 1435 -هـ  1429 رلية الغد للعلوم اللحية  بدلريدض -عضو مجلس األم دء  *

 هــ 1438 -هـ  1432 رلية سعد للعلوم اللحية بدلخبر -عضو مجلس األم دء  *

 هـ 1436 -هـ  1432 رلية المدنع للعلوم اللحية بدلخبر -عضو مجلس األم دء  *

 ح ى اآلن - ـه 1433  رلية الع دية للعلوم اللحية بدلريدض -األم دء عضو مجلس  *

 ح ى اآلن – 1433 عضو مجلس األم دء لجدمعة ييدض العلم  

 هـ 1425 -هـ  1422 يئيس لج ة ال دييب الليدلل الميدانل بكلية الليدلة. *

 هـ 1422- هـ1420 م سق لج ة ال دييب الليدلل الميدانل. *

 هـ 1425 -هـ1420 رلية الليدلة. -عضو مررز البحوث  *

يئيس اللج ة اإلدايية )لج ة الك  رول( لإلخ بدي الموحد للكليدت اللحية بجدمعة الملك  *

 الريدض.  –سعود 
 هـ 1428 -  هـ1424

ندئب يئيس اللج ة اإلدايية )لج ة الك  رول( لإلخ بدي الموحد للكليدت اللحية بجدمعة  *

 الريدض. –الملك سعود 
 هـ 1424 -هـ  1423

 هـ 1437 -هـ   1425 زية للقبول الموحد للكليدت اللحية بجدمعة الملك سعود.عضو اللج ة المرر *

 هـ 1436 -1428 يئيس لج ة المقدبالت الشخلية للقبول الموحد للكليدت اللحية بجدمعة الملك سعود. *

 هـ 1436 -1428 يئيس اللج ة المدلية للقبول الموحد للكليدت اللحية بجدمعة الملك سعود *

 هـ 1427 -هـ  1421 ندئب يئيس لج ة المقدبالت الشخلية للقبول الموحد للكليدت اللحية بجدمعة الملك سعود.  *
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 المنح والجوائز :
   

جدمعة شمدل  –ال الليدلة بجدمعة شمدل رديولي د ( Fred M. Eckel)جدئزة ارد إرل  *

 الوكيدت الم حدة األمريكية. –شمدل رديولي د  –رديولي د بمدي ة تشدبل هل 
 م  2015

جدئزة المررز األول ارع الممديسة الليدلية  ال مسدبقة الدر وي / وليد بن أمين الكيدلل  *

 السعودية.الجمعية الليدلية  - 2008للبحث العلمل لعدم    
 م2008

س در ون  –م حة جدمعة الملك سعود للحلول على ديجة الدر وياه من جدمعة البدسفيك  *

 الوكيدت الم حدة األمريكية. –ردليفوينيد  –
 هـ1419 – 1412

م حة جدمعة الملك سعود للحلول على ديجة المدجس ير من جدمعة نويث رديولي د  *

 الوكيدت الم حدة األمريكية. –ديولي د نويث ر –تشدبل هيل  –تشدبل هيل 
 هـ1412 – 1409

من  (Rho Chi Pharmacy Honorary)م حة جدئزة يوردي للطلبة الم فوقين  *

 الوكيدت الم حدة األمريكية. –نويث رديولي د  –تشدبل هيل  –جدمعة نويث رديولي د 

 هـ1412

من  (Rho Chi Pharmacy Honorary)م حة جدئزة يوردي للطلبة الم فوقين  *

 الوكيدت الم حدة األمريكية. –ردليفوينيد  –س در ون  –جدمعة البدسفيك 

 هـ1416

 هـ1406 جدمعة الملك سعود. –جدئز الطدلب المثدلل لكلية الليدلة  *

 

 عضوية الجمعيات العلمية :
   

 ح ى اآلن –هـ  1437 المجلة الليدلية السعودية –عضو مجلس إداية ال حرير  

  هـ 1433 -هـ 1428 عضو مجلس األم دء للهيئة السعودية لل خللدت اللحية  *

 هـ1425-هـ 1422 عضو المجلس العلمل للليدلة *

 ح ى اآلن - هـ1408 عضو الجمعية الليدلية السعودية *

 ح ى اآلن -هـ1411 ةعضو الجمعية األمريكية لليددلة ال ظم اللحي *

 ح ى اآلن -هـ 1419 األمريكية لكليدت الليدلة اإلرلي يكيةعضو الجمعية  *

 ح ى اآلن -هـ  1429 وكية مدسدشوس يس لليددلة ال ظم اللحية عضو  *

 

 

رلية الليدلة  –مقري لج ة القبول لطالب وطدلبدت المدجس ير بقسم الليدلة اإلرلي يكية  *

 جدمعة الملك سعود. –
 هـ 1426 -هـ  1422

الموحد للقبول الموحد للكليدت اللحية بكلية الليدلة عضو لج ة اكم حدن ال حريري  *

 جدمعة الملك سعود.
 هـ 1426 - هـ1422

رلية الليدلة  –قبول لطالب وطدلبدت المدجس ير بقسم الليدلة اإلرلي يكية العضو لج ة  *

 جدمعة الملك سعود. –
 هـ 1422 -هـ 1421

 –وزاية اللحة  –)شمس ( اللج ة الوط ية لرعدية ضغط الدم ومؤسس ال  عضو *

 المملكة العربية السعودية. –الريدض 
 هـ 1428 –هـ 1423

المملكة  –الريدض  –وزاية اللحة  –عضو اللج ة الوط ية للطب المب ل على البراهين  *

 العربية السعودية.
 هــ 1430 - هـ1424

  1426 -  هـ 1424 للشؤون اللحية بدلريدض.عضو اللج ة ال طويرية للرعدية الليدكنية بدلمديرية العدمة  *

 هـ1422 جدمعة الملك سعود. –عضو لج ة اكم حدندت بكلية الليدلة  *

 هـ1421 جدمعة الملك سعود. –عضو لج ة ام حدندت القبول لكلية الليدلة  *

 هـ1420 جدمعة الملك سعود. –عضو لج ة اكم حدندت بكلية الليدلة  *

 هـ1421 جدمعة الملك سعود. –لكلية الليدلة عضو لج ة القبول  *

 هـ1408 –هـ  1407 جدمعة الملك سعود. –يائد ال شدط الثقدال بكلية الليدلة  *

 هـ1408 –هـ  1407 جدمعة الملك سعود. –يائد ال شدط اكج مدعل بكلية الليدلة  *
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 :والجامعة لخدمة المجتمع عضوية اللجان خارج كلية الصيدلة
   

 هـ. 1426والمس حضرات الليدكنية بوزاية اللحة  ة المراجعة ال هدئية ل ظدم الم شدتعضو لج  * 

صفر  9 – 7عضو لج ة ال وصيدت للمؤتمر العدلمل للطب البديل الم عقد بحفر البدطن ال الف رة من  *

 هـ.1422

عضو لج ة ال وصيدت ال المؤتمر السعودي األول لل عليم اللحل وال دييب الم عقد بدلريدض ال  *

 هـ بمس شفى القوات المسلحة بدلريدض.1419 شوال 24 – 22الف رة من 

 –شوال  29عضو اللج ة األردديمية ضمن المل قى األول للليددلة الم عقد ال الجبيل ال الف رة من  *

 .هـ1419كو القعدة  3

كو  3 –شوال  29عضو اللج ة ال  ظيمية للمل قى األول للليددلة الم عقد ال الجبيل ال الف رة من  *

 .هـ1419القعدة 

 

 المحاضرات والمؤتمرات والندوات :

 

 مؤتمر مكة    .....  
. واشتتتتتتتت طن 2020. ي تتتتتتتتدير ؤتمر المجلتتتتتتتتس األعلتتتتتتتتى لل علتتتتتتتتيم العتتتتتتتتدلل األمريكتتتتتتتتل متتتتتتتت   

 (CHEA 2020)ندير العدصمة _ الوكيدت الم حدة ألمريكية 
محدضتتتتتترة بع تتتتتتتوان   نغيتتتتتتتر المتتتتتت هب الدياستتتتتتتل اتتتتتتتل مه تتتتتتة اللتتتتتتتيدلة بتتتتتتتين األهتتتتتتتدا    

( SIPHA 2020 – 2020وال وااتتتتتتتق . متتتتتتتؤتمر الجمعيتتتتتتتة اللتتتتتتتيدلية )ستتتتتتتيفد 

، الريتتتتتتتدض ، المملكتتتتتتتة العربيتتتتتتتة  2020هـتتتتتتتـ ، الموااتتتتتتتق ي تتتتتتتدير  1441،  صتتتتتتتفر 

 السعودية.
الدوليتتتتتتة للكليتتتتتتدت ع متتتتتتددات محدضتتتتتترة بع تتتتتتوان  تجربتتتتتتة جدمعتتتتتتة الملتتتتتتك ستتتتتتعود اتتتتتتل اك  

المررتتتتتتز التتتتتتوط ل لل قتتتتتتويم  -مل قتتتتتتى الهيئتتتتتتدت الدوليتتتتتتة اللتتتتتتحية  اتتتتتتل اللتتتتتتحية

هـتتتتتتتـ  1441يبيتتتتتتتع الثتتتتتتتدنل  –هيئتتتتتتتة تقتتتتتتتويم ال علتتتتتتتيم  –واكع متتتتتتتدد األرتتتتتتتدديمل 

 2019ديسمبر اق الموا
ز بعد اكع مدد : األثر واألس دامه. هيئة تقويم ال دييب وال عليم. المررحلقة نقدش بع وان : مدكا   

 الريدض المملكة العربية السعودية. هــ  1441 –صفر   ل لل قويم واكع مدد األردديمل .طالو
تحول  –المشر  العدم على ج دح جدمعة الملك سعود ال المعرض والمؤتمر الدولل لل عليم العدلل   

 .(2019هــ )إبريل  1440الريدض شعبدن  –الجدمعدت ال علر ال غير 
 –الدولل لل عليم العدلل مؤتمر المعرض والالمشر  العدم على ج دح جدمعة الملك سعود ال   

  هــ. 1438يجب  -الريدض  –المعراة وقود المس قبل  – 2030الجدمعدت السعودية ويؤية 
. واش طن العدصمة _ الوكيدت 2020. ي دير ؤتمر المجلس األعلى لل عليم العدلل األمريكل م  

 (CHEA 2019)ندير الم حدة ألمريكية 
العدلمل المؤتمر  – الليدلة مه ةيم الليدلل وتأثيره على مس قبل المشديرة ال ويشة عمل عن ال عل  

الخدمدت اللحية  –وزاية الحرس الوط ل  –الثدنل : اس كشد  يؤية ممديسة مه ة الليدلة 

 . 2017، الموااق ابريل هــ 1438يجب  –جدة  -بم طقة جدة 
  الفرص وال حديدت ال ممديسة مه ة الليدلة ال صيدليدت المج معإلقدء ويشة عمل بع وان    

هــ ، الموااق  1438جمددي الثدنل  –األمديات العربية الم حدة  –دبل  - م  2017 مؤتمر دوادت

 .م 2017يس  مد
مؤتمر    ال عليم الليدلل ال م طقة الخليب : مس قبل الليدلة ال طبيقيةإلقدء ويشة عمل بع وان    

س يهــ ، الموااق مد 1438 جمددي اكول –األمديات العربية الم حدة  –دبل  - م  2016 دوادت

 .م 2016
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   المس حضرات العشبيةبعض الجوانب كات األمدن الدوائل ال تل يع إلقدء ويشة عمل بع وان    

هــ ، الموااق  1438جمددي الثدنل  –األمديات العربية الم حدة  –دبل  - م  2015 مؤتمر دوادت

 .م 2015يس  مد
حضوي المؤتمر الليفل ال عليمل للجمعية الك دية لليددلة المس شفيدت ال مدي ة سدنت جونز   

 م. 2014هــ الموااق أغسطس  1435شوال  –ر دا  –بوكية نيو ادوند كند 
حضوي المؤتمر الخمسون للجمعية العدملية لمعلومدت األدوية بع وان األس فدده من المدضل   

 1435شعبدن   -الوكيدت الم حدة األمريكية  –واس شراق المس قبل الم عقد ال مدي ة سدن ديدجو 

 م. 2014هــ ، الموااق يونيو 
القدء محدضرة بع وان   م طدبدت اكع مدد األردديمل لبرامب الليدلة  . اللقدء الثدلث لعمداء رليدت   

 .2014الخرج . مديو  –جدمعة األمير سطدم بدلخرج  –الليدلة بدلمملكة 
الفرص وال حديدت   –إلقدء محدضرة بع وان   الممديسة الليدكنية ال المملكة العربية السعودية   

مس شفى الملك خدلد ال خللل  –الجمعية الليدلية السعودية  –الثدنية لل عليم الليدلل  ال دوة

 م. 2014 مديوهــ ، الموااق  1435  يجب -المملكة العربية السعودية   –الريدض   -للعيون 
إلقدء محدضرة بع وان   اكح يدج الشديد للليددلة المؤهلين والمديبين للعمل ال  المملكة العربية   

ـ  1435السعودية  ضمن المعرض والمؤتمر الدولل لل عليم العدلل   اكب كدي  –الدوية الخدمسة  -هـ

هــ ، الموااق  1435جمددي اآلخرة   -المملكة العربية السعودية   –ال ال عليم العدلل  الريدض 

 م. 2014إبريل 
مؤتمر لعلمية   ضمن األسس اكدلمة لحدلة تسمم مإلقدء ويشة عمل بع وان  ريف تجدوب على أي   

يس  هــ ، الموااق مد 1435جمددي األول  –األمديات العربية الم حدة  –دبل  - م  2014 دوادت

 .م 2014
  ضمن ندوة دوي الليدلل ال  أي مكدلمة تسمملقدء محدضرة بع وان  الطريقة المثلى للرد على إ  

المملكة العربية السعودية  -الرعدية األولية والمقدمة ال مس شفى ال وي بمكة المكرمة . مكة المكرمة 

 م. 2014هــ ، الموااق ابراير  1435يبيع الثدنل 
ة   ضمن كدلمة لحدلة تسمم حسب األسس العلميمريف تجدوب على أي إلقدء محدضرة بع وان    

 -ندوة دوي الليدلل ال الرعدية األولية والمقدمة ال مس شفى ال وي بمكة المكرمة . مكة المكرمة 

 م. 2014هـــ ، الموااق ابراير  1435المملكة العربية السعودية يبيع الثدنل 
لقدء محدضرة بع وان  الطب ال قليدي العربل اللي ل  ضمن واد المملكة العربية السعودية إ  

هــ ،  1434شوال   -جمهويية اللين  –المشديك ال معرض الك دب الدولل بدللين. بكين 

 م.  2013الموااق أغسطس 
بمدي ة يحدب رلية الليدلة بجدمعة أنقرة بأويوبد الم عقد ال  حضويمؤتمرعمداء رليدت الليدلة  

 م.  2013هــ ، الموااق مديو  1433يجب  أنقرة بدلجمهويية ال ررية.
 2013إبريل الم عقد ال  ملبوينحضوي المؤتمر العدلمل الثدمن لطب األعشدب الم عقد ال مدي ة   

 بدولة أس راليد.
   مؤتمر دوادتالليدلة : الفرص وال حديدتلبرامب  إلقدء ويشة عمل بع وان  اكع مدد األردديمل  

 . م 2013يس  هــ ، الموااق مد 1433يبيع الثدنل  –األمديات العربية الم حدة  –دبل  - م  2013
لوكيدت الم حدة ا -نيفددا  –كس ايغدس  –حضوي المؤتمر السدبع واأليبعين لليددلة ال ظم اللحية   

 م.  2012ديسمبر هــ، الموااق  1433محرم  –األمريكية 
المؤتمر العدلمل كتحدد ضمن مجلس العمداء ال   ال عليم الليدلل بع وان م حدث ال جلسة   

 م.  2012أر وبر الموااق هول دا  –امس ردام  –الليددلة 
يئيس الجلسة اإلا  دحية األولى لمؤتمر ررسل أبحدث األمدن الدوائل بكلية الليدلة بجدمعة الملك   

 م. 2012ابراير ، الموااق هـ  1433المملكة العربية السعودية يبيع األول  –الريدض  –سعود 
المملكة  – الريدض –الهيئة العدمة للدواء والغذاء  –حضوي ويشة العمل األولى لإلنظمة وال سجيل   

 م . 2012ابراير ، الموااق هـ  1433العربية السعودية يبيع األول 
 2012   مؤتمر دوادتال سمم الكيميدئل : نظرة عدمة للممديسين اللحينبع وان   محدضرة إلقدء   

 . م 2013مديس  هــ الموااق  1433يبيع الثدنل  –األمديات العربية الم حدة  –دبل  –م 
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الفرص الوظيفية للليددلة ال المملكة  ضمن اعدليدت اليوم الرابع بع وان   محدضرة إلقدء   

م  الريدض المملكة 2012قوى األمن بدلريدض ال مديس  للليدلل الم عقد ال يحدب مس شفى 

 .العربية السعودية
 م  2012   مؤتمر دوادتعالج ال سمم : نظرة عدمة للممديسين اللحينبع وان   محدضرة إلقدء   

 م بمدي ة دبل بدألمديات العربية الم حدة. 2013الم عقد ال مديس  
نظرة تعليمية على مدى  ال عليم الليدلل بدلمملكة العربية السعودية:بع وان   محدضرة إلقدء   

اله د  –( ال جلسة العمداء حيدي أبدد FIPضمن اعدليدت المؤتمر العدلمل للليددلة )  خمسون عدم

 م. 2011
بدعوة من رلية   دلل ال المملكة العربية السعوديةمس قبل ال عليم الليبع وان   محدضرة إلقدء   

 -الوكيدت الم حدة األمريكية  –نويث رديولي د  –تشدبل هل  –الليدلة بجدمعة نويث رديولي د 

 م. 2011ار وبر 
بدلوكيدت  2011ديسمبر حضوي المؤتمر السددس واأليبعين لليددلة ال ظم اللحية الم عقد ال   

 الوكيدت الم حدة األمريكية. -ردليفوينيد  -أندهديم  -الم حدة األمريكية 
وزاية اللحة الريدض  -يئيس الجلسة اإلا  دحية للمؤتمر السعودي األول إلق لدديدت الدواء   

 م. 2011المملكة العربية السعودية يونيو 
يددات قم ضمن واد 2011دي بدلمملكة الم حدة. أبريل حضوي دوية عن ال عليم اللحل بجدمعة دن  

 جدمعة الملك سعود.
المؤتمر العدلمل  : نظرة عدمة للممديسين اللحيين.عالج ال سمم الدوائلإلقدء محدضرة بع وان :    

وزاية اللحة  -األول للليدلة ال م طقة مكة المكرمة. الشؤون اللحية بم طقة مكة المكرمة 

 م . 2011أبريل 
بدلوكيدت  2010حضوي المؤتمر الخدمس واأليبعين لليددلة ال ظم اللحية الم عقد ال ديسمبر   

 .م. 2010هـ الموااق  1431 الوكيدت الم حدة األمريكية -ردليفوينيد  -أندهديم -الم حدة األمريكية 
الطب الشعبل إلقدء محدضرة بع وان :  العالج بدألعشدب : نظرة عدمة للممديسين اللحيين. ندوة   

هـ  1431  - األمديات العربية الم حدة -م طقة الشديقة الطبية -ال الميزان . وزاية اللحة 

 .م  2010الموااق مديو 
ندوة رلية نظرة عدمة للممديسين اللحيين.  سمم الكيميدئل وعالجه: إلقدء محدضرة بع وان :  ال  

المملكة العربية  –الريدض   -الطب بجدمعة الملك سعود والمس شفى الجدمعل ال يوم المه ة الطبل 

 م . 2010هـ الموااق مديس  1431السعودية. 
 إلقدء محدضرة بع وان :   نظرة المج مع السعودي تجده العالج بدألعشدب  مؤتمر دوادت للليدلة  

 م.  2010 هـ الموااق مديس 1431 –
    
 2009إلقدء ويشة عمل بع وان  ال سمم الم زلل : عالجه والوقدية م ه   مؤتمر دوادت للليدلة   

 األمديات العربية الم حدة. –هـ ، دبل  1430م. يبيع األول 
ضمن اعليت اا  دح نددي صيدلة   صيدلة المس شفيدت بين المدضل والقديم  محدضرة بع وان إلقدء   

المملكةالعربية  –الريدض  –شفى الملك ايلل ال خللل ومررز األبحدث المس شفيدت بمس 

 م .  2009هـ الموااق ابراير  1430 –السعودية 
مررز األمير سلمدن اإلج مدعل ع وان  ال سمم الم زلل : عالجه والوقدية م ه   محدضرة بإلقدء   

 م . 2009هـ الموااق ي دير  1430 –بدلريدض 
بع وان  الخطة الدياسية بكلية الليدلة بجدمعة الملك سعود : ال حدي  المشديرة بمحدضرة  

 -هـ ، جده  1429المس قبلل  المل قى الليفل األول للجمعية الليدلية السعودية، يبيع الثدنل 

 المملكة العربية السعودية.
لثدنل للليدلة المل قل الس وي ا  األخطدء الدوائية بين ال ظرية  وال طبيقع وان  محدضرة بإلقدء   

 م.  2008ديسمبر   -المملكة العربية السعودية  –الريدض  –مس شفى اليمدمة  –
بع وان  األعشدب بين اللحة والمرض  مررز األمير سلمدن اإلج مدعل ،  المشديرة بمحدضرة  

 م.  2008الموااق ار وبر  هـ 1429شوال  الريدض المملكة العربية السعودية
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بع وان  ال عليم الليدلل اإلرلي يكل ال رلية الليدلة بجدمعة  الملك سعود.  المشديرة بمحدضرة  

الطدئف الريدض المملكة العربية  –المل قل الليفل األول للجمعية الليدلية السعودية بدلهدا 

 .م. 2008الموااق يوليو  هـ ، 1429يجب  - السعودية
الليدلل ال المملكة العربية السعودية   بع وان  الفرص وال حديدت لل عليم المشديرة بمحدضرة  

المؤتمر العدلمل الليدكنل األول للخدمدت اللحية بدلقوات المسلحة ، الريدض المملكة العربية 

 .م.  2008الموااق إبريل  هـ 1429يبيع الثدنل  - السعودية
ت المس قبل   بع وان  ال عليم الليدلل بجدمعة الملك سعود : المدضل واس شراقدإلقدء محدضرة   

 –هـ ، بوسطن  1429يبيع األول  ال رلية مدسدشوسي س للليدلة والعلوم اللحية بدعوة من 

 م. 2008رم حدث للفوز بجدئزة ...  ال مديس  الوكيدت الم حدة األمريكية
المشديرة بويشة عمل بع وان  ال سمم الدوائل : نظرة شمولية للعدملين ال القطدع اللحل     

الموااق مديس  هـ 1429صفر    - األمديات العربية الم حدة –، دبل  دت للليدلةمؤتمر دوا

 .م2008
المشديرة  ال ويشة عمل لم دقشة ال عليم الليدلل العدلمل ال المؤتمر السددس والسبعين إلتحدد   

رممثل عن رلية الليدلة بجدمعة الملك سعود الليددلة العدلمل الم عقد ال بكين بجمهويية اللين 

 . م2007سب مير الموااق هـ  1428شهر شعبدن  -
المل قل ع وان   ال سمم الدوائل : نظرة شمولية للعدملين ال القطدع اللحل   محدضرة بإلقدء   

وااق الم      -المملكة العربية السعودية  –الريدض  –مس شفى اليمدمة  –الس وي األول  للليدلة 

 م.  2007يونيو 
نظرة المج مع السعودي ال مدي ة الريدض تجده العالج بدألعشدب : دياسة ع وان   محدضرة بإلقدء   

رلية الليدلة بجدمعة الملك سعود       –المؤتمر العدلمل ال دسع للليدلة والمعرض الملدحب   ميدانية

 م.  2005الموااق ديسمبر 
المؤتمر العدلمل   ال عليم الليدلل بجدمعة الملك سعود : الفرص وال حديدتع وان   محدضرة بإلقدء   

رلية الليدلة بجدمعة الملك سعود      الموااق ديسمبر  –ال دسع للليدلة والمعرض الملدحب 

 م. 2005
 –المل قى الثدنل للليددلة   الخطوات العدمة لعالج ال سمم الدوائل ع وان   محدضرة بإلقدء   

 م. 2005الموااق نوامبر        -المملكة العربية السعودية  –الريدض  –قوى األمن مس شفى 
 –المل قى الثدنل للليددلة   عالج ال سمم : طريقة مثدلية إلنقدك الحيدة ع وان   ويشة عمل  بإلقدء   

 م. 2005الموااق نوامبر        -المملكة العربية السعودية  –الريدض  –مس شفى قوى األمن 
ييخية وأنواعه  ضمن األمسية الثقداية الطبية دبع وان  الطب البديل : لمحة ت  المشديرة بمحدضرة  

الموااق هـ  1426الم عقدة ال الريدض ال شهر شعبدن   -عن الطب البديل والعالج بدألعشدب 

 م.2005ار وبر 
 .  م طقة الشرق األوسطال عليم الليدلل بالفرص وال حديدت ال بع وان   المشديرة بمحدضرة  

..... الموااق سب مبر  -هرة بجمهوية ملر العربية دلم عقد ال القا..... إلتحدد الليددلة المؤتمر 

 م.  2005
الدوي ال كدملل للليدلل من خالل الرعدية الليدلية والليدلة اإلرلي يكية بع وان   محدضرةإلقدء   

 2005.... الموااق سب مبر  -لمملكة العربية السعودية ا –الريدض  -الجمعية الليدلية السعودية  . 

 م. 
مس شفى الملك ايلل   . المفدهيم األسدسية وال طبيقية للليددلةع وان  بويشة عمل بالمشديرة   

 2005.... الموااق مديس  -المملكة العربية السعودية  –الريدض  –ال خللل ومررز األبحدث 

 .م. 
 –دبل  –مؤتمر دوادت   . المك  ة ال تقدم الخدمدت الليدلية   بع وان المشديرة بمحدضرة  

 م.  2005.... الموااق مديس  -األمديات العربية الم حدة 
مس شفى  –المل قى األول للليددلة   دوي الليدلل ال األمدن الدوائل ع وان   محدضرة  بإلقدء   

 م. 2004الموااق يونيو        -المملكة العربية السعودية  –الريدض  –قوى األمن 
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بع وان  ال عليم الليدلل بجدمعة الملك سعود المدضل والحدضر والمس قبل   المشديرة بمحدضرة  

 -الريدض   -مه ة الليدلة نحو يعدية أاضل  –. المؤتمر الليدلل السعودي العدلمل السددس 

 .م2003 ار وبر، الموااق هـ  1424شعبدن 
محدضرة بع وان  نظرة شمولية ال عالج ال سمم  ندوة األمراض الشدئعة ال الحب. مديرية   إلقدء  

 م.  2004ي دير ، الموااق هـ  1423كو الحجة  -مكة المكرمة  -الشؤون اللحية بمكة المكرمة
 ظمهد وزاية حضوي ويشة عمل  الحلقة ال دييبية الوط ية األولى حول ال سمم بدلرصدص  الذي ت  

  -الريدض  –مس شفى األمير سلمدن بن عبدالعزيز  اللحة بدل عدون مع م ظمة اللحة العدلمية.

 م.  2004، الموااق  هـ 1424يجب 
 –إلقدء محدضرة بع وان  ال حديدت ال ل تواجه الليددلة ال الطب ال كميلل وطب األعشدب     

 -جده  – ال خللل ومررز األبحدث بجدة الملك ايللبمس شفى الخدمدت الليدكنية مؤتمر 

 . م.  2003، الموااق ...  هـ 1423
المؤتمر العدلمل  الطب المب ل على البراهين : ارصة كهبية للليددلة   محدضرة بع وان إلقدء   

 – جمع الملك اهد الطبل العسكري بدلظهران. ماكتجدهدت المس قبلية: للرعدية الليدلية  الثدلث

  م.  2003، الموااق  هـ 1423الظهران 
ال عليم الليدلل بجدمعة الملك سعود بين المدضل والمس قبل  المؤتمر بع وان  إلقدء محدضرة   

هــ الموااق  1423 -الريدض  –الجمعية الليدلية السعودية  –العدلمل الليدلل السعودي السددس 

 م.  2003ار وبر 
  . المؤتمر وم طلبدت المس قبلبجدمعة الملك سعود الحدلل  بع وان  ال عليم الليدلل محدضرةإلقدء   

هــ الموااق ديسمبر  1423 -لب دن  –بيروت  –العدلمل األول لكلية الليدلة بجدمعة القديس يوسف 

 م. 2003
العدلمل األول لكلية   . المؤتمر م  جدت الليدكنية كات الملدي الطبيعلبع وان  ال محدضرة إلقدء  

 م. 2003هــ الموااق ديسمبر  1423 -لب دن  –بيروت  –الليدلة بجدمعة القديس يوسف 
ة للعلوم الطبية يالمشديرة ال مؤتمر دمب الطب الحديث والطب البديل الذي ت ظمة الم ظمة اإلسالم  

شعبدن  -جمهويية ملر العربية  –القدهرة  –بدل عدون مع مك ب  اللحة العدلمية بشرق الم وسط 

 م.  2003، الموااق هـ  1423
المشديرة ال الحلقة العلمية األولى عن المعدهد اللحية األهلية  الواقع والمأمول  الم عقدة ال   

 .م. 2003، الموااق  هـ1423يجب  -الريدض  –الغراة ال جديية الل دعية بدلريدض 
 ظمه تشر بع وان: الدواء الج يس بين الجودة والكلفة. الذي المشديرة ال المؤتمر الليدلل العد  

 . 2002، الموااق ديسمبر  هـ 1423يجب  -لب دن  –بيروت  –نقدبة صيددلة لب دن 
القدء محدضرة بع وان   مراجع وملددي المعلومدت للمس حضرات العشبية لليددلة مرارز   

 1423يجب   -لب دن  –بيروت  –للطب البديل لمؤتمر العربل األول   ا معلومدت األدوية والسموم

 م. 2002، الموااق ديسمبر هـ 
المشديرة ال مؤتمر ال جديب العلمية : الطريق العلمل للرعدية األاضل للمريض الذي نظمه   

،  هـ 1423يجب  -الريدض  –مس شفى الملك ايلل ال خللل ومررز األبحدث  بدلريدض 

 م. 2002الموااق سب مبر 
مؤتمر الطب إلقدء محدضرة بع وان  مراجع األدوية العشبية ال مرارز معلومدت األدوية والسموم    

 –البديل: بين الحقيقة والواقع الذي نظمه مس شفى الملك ايلل ال خللل ومررز األبحدث بجده 

 م.  2002، الموااق  هـ  1423صفر  -جده 
ه مس شفى الملك األول للطب البديل الذي نظمعضو لج ة صيدغة ال وصيدت ال المؤتمر العدلمل   

  م.  2002هــ الموااق  1422خدلد العسكري بحفر البدطن صفر 

 هـ1422الخدمدت الطبية بدلقوات المسلحة بمس شفى الملك خدلد بحفر البدطن ال شهر صفر عدم

 م. 2002الموااق 
الم  جدت العشبية والطب بمحدضرة بع وان  ملددي معلومدت األدوية والسموم عن  المشديرة  

العدلمل األول للطب البديل الذي نظم ه الخدمدت الطبية بدلقوات المسلحة بمس شفى  المؤتمر البديل 

 م. 2002الموااق  هـ  1422صفر  - حفر البدطن -العسكري الملك خدلد 
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ة السعودية م عدون مع المجلة الليدلية السعودية رمقيم لبعض األبحدث المقدمة للمجلة الليدلي  

 ومس خللدت الك ب.
حضوي اعدليدت مؤتمر الرعدية الليدكنية : العودة للمس قبل . مس شفى الملك اهد بدلحرس الوط ل   

 م.2000أبريل هــ  1420 –الم عقد بدلريدض 
يئيس الجلسة الرابعة لمؤتمر الرعدية الليدكنية : العودة للمس قبل . مس شفى الملك اهد بدلحرس   

 م.2000أبريل هــ   1420  –الوط ل الم عقد بدلريدض 
المل قى العلمل إلقدء محدضرة بع وان  أسدسيدت مرارز معلومدت األدوية والسموم  ضمن اعدليدت   

مكة  - مس شفى ال وي ال خللل -وأهمي هد ال الرعدية الليدلية   بع وان   المعلومدت الدوائية 

 م.   1999هــ ، الموااق مديو  1420محرم  – المكرمة
إلقتتتتتدء محدضتتتتترة بع تتتتتوان  ال شتتتتتدبه والفتتتتترق بتتتتتين مرارتتتتتز معلومتتتتتدت األدويتتتتتة ومرارتتتتتز   

المل قتتتتتتى العلمتتتتتتل بع تتتتتتوان   المعلومتتتتتتدت الدوائيتتتتتتة الحتتتتتتد متتتتتتن ال ستتتتتتمم  ضتتتتتتمن اعدليتتتتتتدت 

 مكتتتتتتة المكرمتتتتتتة - مس شتتتتتتفى ال تتتتتتوي ال خللتتتتتتل - هتتتتتتد اتتتتتتل الرعديتتتتتتة اللتتتتتتيدلية   وأهمي

 م. 1999هــ ، الموااق مديو  1420محرم  –
عضو اللج ة العلمية للمؤتمر الليدلل السعودي العدلمل الخدمس الذي عقد ال الريدض ال الف رة   

 هـ.1420يجب  18 – 16من 
الليدلل السعودي العدلمل الخدمس الذي عقد ال يئيس لج ة اكتلدل والم دبعة ال المؤتمر   

 .  هـ1420يجب  18 – 16الريدض ال الف رة من 
 3 –شوال  30عضو اللج ة األردديمية الم بثقة من المل قى األول للليددلة الم عقد ال الف رة من   

 هـ الم عقد ال الجبيل.1419كي القعدة 
هـ الم عقد 1419كو القعدة  3 –شوال  30الف رة من حضوي اعدليدت المل قى األول للليددلة ال   

 ال الجبيل.
حضوي ندوة تدييخ ومس قبل الخدمدت اللحية ال ظل ال حديدت اكق لددية الم عقدة ال الريدض   

 هـ .1419شوال  16ب دييخ 
 حضوي اعدليدت المؤتمر السعودي األول لل عليم اللحل وال دييب الم عقد بدلريدض ال الف رة من  

 هـ بمس شفى القوات المسلحة بدلريدض.1419شوال  24 – 22
يئيس الجلسة األولى لليوم الثدلث للمؤتمر السعودي األول لل عليم اللحل وال دييب الم عقد   

 هـ بمس شفى القوات المسلحة بدلريدض.1419شوال  24 – 22بدلريدض ال الف رة من 
الم حدة األمريكية خالل ا رة دياس ل ال المدجس ير حضوي عدة ندوات ومؤتمرات ال الوكيدت   

 والزمدلة والدر وياه.
 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمة المجتمع:
 

  .ضيف دائم ال برندمب  صبدح السعودية  الق دة األولى للمشديرة ال الفقرة اللحية األسبوعية 

  . المشديرة ال البرندمب ال لفزيونل  داء ودواء  ال ق دة اإلخبديية 

  ربية السعودية.عالمملكة ال –الريدض  -ال مواضيع دوائية ال مجلة األسرة السعودية الك دبة 

   المملكة العربية  –المشديرة ال إلقدء محدضرات لطلبة الثدنوية العدمة عن المخديات بدلريدض

 السعودية. 

  .المشديرة ال مخ لف األسدبيع ال وعوية اللحية بدلمملكة العربية السعودية 
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   هـ.1423 –صفر  –مس شفى الملك ايلل ال خلص ومررز األبحدث  –األس خدام األمثل للدواء 

   هـ.1422صفر  –الليدليدت الخدصة: الواقع والمأمول. الغراة ال جديية الل دعية بدلريدض 

  .األخطدء الدوائية أسبدبهد وطرق تج بهد. مس شفى دله 

   اإلرلي يكية. ال دوة األولى لمس شفيدت القطدع الخدص، مس شفى دوي الليدلل ال خدمدت الليدلة

 ال أمي دت بدلريدض.

  .ال سمم الغذائل ال الليف: أسبدبه والوقدية م ه. الغراة ال جديية الل دعية بدلريدض 
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