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 njarallah@mcst.edu.sa الربيد االلكرتوين
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 استاذ مساعد الرتبة العلمية  م 2/2/1997 اتريخ بداية التدريس اجلامعي

 

 المؤهلات العلمية 

 احلصول عليهااتريخ  اسم اجلامعة املاحنة الدولة  التخصص املؤهل

 م  24/1/2008 جامعة هال  اململكة املتحدة  ادارة اجلودة –ادارة اعمال  الدكتوراه

 م  14/10/1995 جامعة امللك سعود اململكة العربية السعودية  ادارة الصحة و املستشفيات املاجستري

 م 15/2/1992 جامعة امللك سعود  اململكة العربية السعودية  ادراة اخلدمات الصحية  البكالوريوس

 م  6/6/2003 جامعة كولون  املانيا االحتادية  مدرب اكلينيكي معتمد  مؤهالت أخرى

   الأكاديمي:في المجال  الخبرات الوظيفية

 التاريخ  جهة العمل  لعلميةاملرتبة ا
 حتى تاريخه – 18/9/2010 جامعة المجمعة  استاذ مساعد 

17/9/2010 - 26/4/2009 جامعة الملك سعود  محاضر  

وزراة الصحة  –مركز اعداد المدربين االكلينيكيين  محاضر  14/3/1998 – 26/4/2009  

وزارة الصحة  –كلية العلوم الصحية بالرياض   محاضر  14/3/1998 – 26/4/0920  

وزارة الصحة  –كلية العلوم الصحية بالدمام  محاضر  2/2/1997 – 14/3/1998  

 :المناصب العلمية والاداريةخبرات 

 التاريخ جهة العمل املنصب م
 حتى تاريخه هـ1/4/1441 جامعة المعرفة  وكيل الجامعة باالنابة  1

 هـ1/4/1441 هـ19/12/1438 جامعة المعرفة  عميد كلية العلوم التطبيقية  2

وكيل كلية العلوم التطبيقية  3

 للشؤون االكاديمية 
 هـ6/1/1440 هـ 1/4/1437 جامعة المعرفة

4 
كلية العلوم الطبية  عميد

 التطبيقية 
 هـ1/1/1437 هـ 1/3/1432  جامعة المجمعة

 هـ1/5/1436 هـ 1/5/1435 وزارة التعليم العالي -وكالة الشؤون التعليمية    اكاديمي  مستشار 5

 هـ1432 /3 /1 هـ 1/11/1431 جامعة المجمعة  قسم إدارة األعمال  رئيس 6
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 هـ20/10/1433 هـ  9/10/1431 جامعة المجمعة  وكيل جامعة المجمعة مستشار  7

8 
على مكتب وكيل المشرف 

 الجامعة للتخصصات الصحية 
 هـ8/10/1431 هـ 20/8/1430 جامعة الملك سعود

 هـ20/8/1430 هـ1/11/1429 وزارة الصحة  –كلية العلوم الصحية بالرياض  وحدة التطوير والجودة رئيس  9

10 
قسم إدارة المرافق رئيس 

 الصحية  

وزارة  –كلية العلوم الصحية للبنين بالرياض 

 الصحة  )ثم جامعة الملك سعود(
 هـ8/10/1431 هـ 28/12/1426

 لشئون الماليةمديرا 11
 –اإلدارة العامة للمعاهد والكليات الصحية 

 وزارة الصحة 
 هـ25/12/1426 هـ 5/3/1425

 هـ10/9/1429 هـ15/11/1418 مستشفى الحمادي بالرياض  مستشار االدارة الصحية  12

على مركز خدمة المشرف  13

 المجتمع 
 هـ14/11/1418 هـ 24/9/1417 وزارة الصحة  –كلية العلوم الصحية بالدمام 

على مستشفى المشرف العام  14

 السليل العام 

المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة 

 وزارة الصحة  –الرياض 
 هـ23/9/1417 هـ 12/8/1416

 باحث إدارة مستشفيات  15

 

المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة 

 وزارة الصحة  –الرياض 
 هـ11/8/1416 هـ 25/12/1413

 الإنتاج العلمي والمؤلفات 

 سنة النشر اسم اجمللة نوع االنتاج العنوان م

1 

The impact of health 

insurance program on the 

quality of the private 

hospital's services in the 

Kingdom of Saudi Arabia. 

Doctorate 

Thesis   

Europe PMC  2009 

2 
إدارة الجودة الشاملة و أثرها على 

كفاءة االداء االكاديمي في المملكة 

 العربية السعودية

Article  مجلة دراسات عربية

في التربية و علم 

 ( ASEP) النفس

2012 

3 Recent insight into 

Nosocomial Infection 

Review 

Article 

Majmaah Journal 

of Health  

2013 

4 

Derivation of optimal 

molecular sensor dose for 

the detection of 

malignancies & technique 

optimization 

Article Journal of 

Biosensors & 

Bio electron 

2013 

5 
Dose optimization of 

molecular probes for young 

children & pediatrics for 

MRI & FDG PET 

Article Journal of 

Biosensors & 

Bio electron 

2013 

6 

SCHOLASTIC EXCELLENCE 

IN APPLIED MEDICAL 

SCIENCES EDUCATION AT 

NEWLY ESTABLISHED 

SAUDI ARABIAN 

UNIVERSITIES: EFFECT OF 

STUDENTS’ PERCEIVED 

INTELLECTUAL ABILITY 

AND INQUISITIVENESS 

Article INTERNATIONAL 

JOURNAL 

OF CURRENT 

RESEARCH 

2014 



7 

EAP as an Index of Academic 

Excellence in Medical Studies at 

Majma’ah University  

Edited chapter 

 

“Teaching and 

Learning in Saudi 

Arabia 

Perspectives from 

Higher Education” 

book, Springer 

2015 

8 
Faculty readiness to engage 

in initiatives towards 

excellence 

Article South-East 

Asian Journal 

of Medical 

Education 

2015 

 

  المشاركات البحثية والأكاديمية:

 اسم املشاركة م

 صفة املشاركة 
)رئيس فريق، عضو، 

 مستشار..(
 سنة املشاركة

هـ حتى تاريخه1432 عضو الجمعية السعودية لإلدارة الصحية   

اللجنة اإلشرافية لبرنامج التثقيف الصحي و الكشف المبكر  

 بالمجلس الصحي السعودي.

تاريخههـ حتى 1437 عضو  

عضو اللجنة المحلية الخالقيات البحث العلمي في كليات  

 المعرفة.

هـ حتى تاريخه1439 عضو  

دراسة "قياس أثر اسهامات جامعة المجمعة على التنمية  1

 المحلية"

هـ 1433 عضو الفريق البحثي  

2 
فريق العمل الخاص بتطبيق معايير الهيئة االمريكية لالعتماد 

لبرنامج تقنية االجهزة الطبية بكلية العلوم  ABETاالكاديمي ِ

 الطبية التطبيقية 

هـ 1431- 1433 رئيس الفريق  

3 

 اللجان في جامعة المجمعة  منها 

 لجنة التطوير اإلداري  -

 اللجنة االستشارية للعمادة الجودة  -

 فريق التقييم الذاتي المؤسسي    -

 مجلس كلية ادارة االعمال  -

 مجلس عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر  -

 مجلس عمادة السنة التحضيرية  -

 اللجنة االشرافية على الكراسي البحثية و  -

اللجنة العلمية لكرسي الشيخ عبدهللا بن عبدالمحسن  -

 التويجري ألبحاث الجلطات الدماغية 

  جنة تعيين المعيدين و المحاضرين ل -

 ريجي الدبلومات الصحية  اللجنة الفنية لمتابعة تدريب خ -

 رئيس لجنة التنمية المحلية  -

رئيس فريق تحديد احتياجات الكليات الطبية من  -

 االجهزة و المعامل 

 رئيس مجلس كلية العلوم الطبية التطبيقية -

هـ  1437- 1431 عضوا   

4 

اللجان في وكالة الجامعة للتخصصات الصحية  بجامعة الملك 

 سعود منها

 التطوير والجودة   -        

 الخطة االستراتيجية  -        

 اللجنة التأسيسية لكلية األمير سلطان    -        

 للخدمات الطبية الطارئة           

1431 -1430 عضوا  
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5 

لجان اإلدارة العامة للكليات والمعاهد الصحية بوزارة الصحة 

 إلعداد مناهج تخصصات:

 إدارة المرافق الصحية -

 السكرتارية الطبية  -

 السجالت الطبية  -

 التأمين الصحي -

 اقتصاديات الصحة -

  1430 – 1426 رئيسا

6 
ر الطبي لمدينة برنامج  إدارة الحاالت وبرنامج اإلمالء والتحري

 الملك فهد الطبية

 

 1424 معدا  

  :اف على الرسائل العلمية الإشر 

 الدرجة عنوان الرسالة م
 ماجستير المؤثرة في رضا المرضى باستخدام نموذج كانوتحليل العوامل  1

2 
المهارات المستقبلية المطلوبة لمديري المستشفيات في المملكة العربية السعودية "دراسة تطبيقية على 

 المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض
 ماجستير

3 Patients Length of Stay in Two Hospitals in Saudi Arabia: A comparative Study ماجستير 

 والمنح البحثية وشهادات التقديربراءات الاختراع الجوائز العلمية و

 سنة احلصول عليها نوعها )و اجلهة املاحنة املنحة أو اجلائزةأو  براءة االخرتاع اسم م

1 
 4923عضو فريق المخترعين براءة اختراع رقم 

"تقدير هـ عن االختراع المسمى  9/10/1437تاريخ 

نسبة تركيز الكولسترول في الدم باستخدام حساس 

 حيوي مغلف بجزيئات اكسيد التيتانيوم النانوية"

مكتب براءات االختراع 

بمدينة الملك 

عبدالعزيزللعلوم و 

 التقنية 

 هـ1437 وطنية

2 
 3743عضو فريق المخترعين براءة االختراع رقم 

الهيموجلوبين هـ "قياس نسبة  20/1/1436تاريخ 

 بدون سحب عينة الدم"

مكتب براءات االختراع 

بمدينة الملك 

عبدالعزيزللعلوم و 

 التقنية

 هـ1436 وطنية

عضو فريق تسجيل براءة اختراع " كرسي اعادة  3

 تأهيل و تمرين الجذع لمصابي الجلطات الدماغية "

مكتب براءات االختراع 

بمدينة الملك 

عبدالعزيزللعلوم و 

 التقنية

 هـ1436 وطنية

الحصول على الميدالية الذهبية الختراع قياس  4

 الهيموجلوبين

مؤتمر الكويت 

 لالبتكارات
 هـ1434 اقليمية

 الحصول على الميدالية الذهبية الختراع تمرين الجذع  5
مؤتمر الكويت 

 لالبتكارات
 هـ1434 اقليمية

6 
 الحصول على الميدالية الذهبية و الجائزة النقدية لدول

مجلس التعاون الخليجي الختراع قياس الهيموجلوبين 

 المطور

مؤتمر الكويت 

 لالبتكارات
 هـ1435 اقليمية

الحصول على الميدالية الذهبية لجهاز قياس  7

 الدم بدون وخزالهيموجلوبين في 

مؤتمر جنيف العالمي 

 لالبتكارات
 هـ1434 عالمية

 المؤتمرات والندوات والمحاضرت وورش العمل..(التنمية المهنية )الحضور والمشاركة في 

 العنوان م
مؤمتر، 
 اترخيها اجلهة املنظمة ومقرها ندوة ..

1 
اللجنة العلمية وعضو اللجنة عضو 

ية مؤتمر الجمعية السعودلالمنظمة 

   لثلالدارة الصحية الثا

 هـ1441 الرياض  –الجمعية السعودية لإلدارة الصحية  مؤتمر



ملتقى التحول الرقمي في المجال  2

 الصحي 
 هـ 1441  الرياض  –وزارة الصحة  ملتقى

 دورة  دورة بناء و تقييم المخرجات  3
 –المركز الوطني لتقويم و االعتماد االكاديمي 

 الرياض 
 هـ1439

الدورة االلكترونية الخالقيات البحوث  4

 الحيوية
 هـ1438 الرياض  –مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية  دورة 

5 
اللجنة العلمية وعضو اللجنة رئيس 

ة السعودية مؤتمر الجمعيلالمنظمة 

 نيلالدارة الصحية الثا

 هـ1438 الرياض –الجمعية السعودية لإلدارة الصحية  مؤتمر

ندوة تطبيقات لرئيس اللجنة المنظمة  6

 المجاالت الطبيةتقنية النانو في 
هـ1435 المجمعة  –جامعة المجمعة  ندوة  

حضور المؤتمر االول للجمعية  7

 ة لإلدارة الصحية السعودي
هـ1434 الرياض –الجمعية السعودية لإلدارة الصحية  مؤتمر  

المشاركة في ملتقى "جامعتنا طريق  8

 تنميتنا"
هـ1433 الزلفي  –جامعة المجمعة  ملتقى   

المشاركة في الملتقى االول لكليات  9

 العلوم الطبية التطبيقية 
هـ1432 الرياض  –جامعة الملك سعود  ملتقى  

حضور المؤتمر السنوي الخامس  10

 للتعليم العالي بكندا
هـ1432 اوتاوا -اتحاد الجامعات الكندية  مؤتمر  

هـ1432 المجمعة  –مركز القيادة األكاديمية  دورة  دورة القيادات األكاديمية  11  

هـ1431 الرياض –جامعة الملك سعود  دورة  دورة بطاقة األداء المتوازن  12  

13 
 المشاركة في ورقة عمل بعنوان

نموذج مقترح للتعليم المبني على  "

في ورشة العمل التعليم المبني  "النواتج

 على النواتج 

ورشة 

 عمل 
هـ1431 الرياض  –جامعة الملك سعود   

حضور المؤتمر الدولي األول  14

 للمعلوماتية الصحية  
هـ1431 الرياض  –الجمعية السعودية للمعلوماتية الصحية  مؤتمر  

عضو اللجنة العلمية للملتقى الدولي  15

 األول لشئون المرضى
هـ1429 الرياض  –مدينة الملك فهد الطبية  ملتقى  

حضور المؤتمر الدولي لجودة التعليم  16

 العالي 
هـ1428 الرياض  –وزارة التعليم العالي  مؤتمر   

حضور المؤتمر الدولي لصحة الطفل  17

 العربي
هـ1428 الرياض  –وزارة الصحة  مؤتمر  

حضور الملتقى الدولي األول للتأمين  18

 الصحي التعاوني 
هـ1427 الرياض  –مجلس الضمان الصحي  ملتقى  

حضور المؤتمر الدولي القتصاديات  19

 الصحة والوقف الصحي
هـ1426 الرياض  –الغرفة التجارية الصناعية  مؤتمر  

هـ1425 الرياض  –الجمعية السعودية للتوحد  مؤتمر حضور المؤتمر الدولي األول للتوحد  20  

اجتياز دورة المراجعين القياديين  21

 لمعايير الجودة األيزو 
هـ1420 الرياض  –مركز رؤى  دورة   

محاضرة د. كراسبي عن حضور  22

 الجودة في القرن القادم
هـ1424 جدة  –الغرفة التجارية الصناعية  ملتقى   

حضور ندوة تشغيل المستشفيات  23

 السعودية في القرن الحادي والعشرين
هـ1420 الرياض  –الغرفة التجارية الصناعية  ندوة  

هـ1419 بريطانيا  –جامعة كاردف  دورة  دورة الجودة في التعليم العالي  24  

حضور اللقاء العلمي الثاني إلدارة  25

 لخدمات الصحية ا
هـ1414 نجران  –مديرية الشوؤن الصحية  ملتقى   

حضور الندوة السعودية األولى إلدارة  26

 المستشفيات ودور القطاع الخاص 
هـ1415 جدة  –الغرفة التجارية الصناعية  ندوة  

حضور اللقاء العلمي السنوي الثالث  27

 إلدارة الخدمات الصحية 
هـ1415 نجران  –مديرية الشوؤن الصحية  ملتقى   

حضور ندوة نظم معلومات  28

 المستشفيات 
هـ1415 حفر الباطن  -مديرية الشوؤن الصحية   ندوة  

 المشاركات في خدمة المجتمع:
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 سنة املشاركة  املشاركة نوع ومقرها اجلهة املستفيدة املشاركة م

5 
استشارات في مجال الوقف الخيري 

 الصحي 

مؤسسة سليمان 

الراجحي للتمويل 

 التنموي 

هـ1441 لقاءات و استشارات   

جمعية "أعمال"  استشارات في التخصصات الصحية  6

 للتنمية االسرية

هـ1441 لقاءات و استشارات  

استشارات في المراكز التخصصية  10

 للتوحد 

هـ1440 لقاءات و استشارات جمعية اسر التوحد  

هـ1439 اعداد و اقامة الدورة جامعة المجمعة دورة ايجاد الفرص االستثمارية  1  

2 
طالب الثانوية  كيف تختار تخصصك الجامعي 

بادارة التعليم بمنطقة 

 الرياض 

هـ1438 اعداد و القاء الدورة   

طالب جامعة  استشارات لالبتكارات الطبية  8

 المعرفة 

هـ1438 لقاءات و استشارات  

مدينة الملك سعود  دورة مستجدات ادارة الجودة  3

 الطبية 

هـ1437 اعداد و القاء الدورة  

المعلمين في  دورة التفكير المنظومي  

 محافظة المجمعة 

هـ1436 اعداد و القاء الدورة  

منظمة اطباء  استشارات في االدارة الصحية  7

 عبرالقارات 

هـ1435 لقاءات و استشارات  

9 
رواد اعمال في  استشارات ريادة اعمال 

محافظة المجمعة و 

 محافظة حفر الباطن 

هـ1434 لقاءات و استشارات  

مدينة الملك سعود  الجودة في المختبرات الطبية  4

 الطبية

هـ1433 اعداد و القاء الدورة  

 

 


