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رؤي
أن أكون القيمة املضافة ألي جهة أعمل ا ،مؤمنا بقيمها ،وحامال لهوي ا ،ومتناغما مع إس ﺮاتيجي ا ،ومؤديا لدور محوري
ي توط ن التقنيات املختلفة وأفضل املمارسات التطويرية من خالل خ ﺮاتي العلمية والعملية ي املجال ٕالاداري والعلمي
والتعليمي والص ي والتأهي ي والتطويري بشكل عام.
املعلومات الشخصية
 الجنسية :سعودي
 سجل مدني رقم )(١٠٣٠٢٥٥٨٥٣
 الحالة الاجتماعية :م وج وله  ٥من الذكور و  ٨من ٕالاناث
 العمل الحا ي :أستاذ ومستشار ورئيس تحرير مجلة املجمعة للعلوم الصحية  MJHSورئيس لجنة إعداد برنامج
البكالوريوس ي ٔالاطراف الاصطناعية ؤالاجهزة التعويضية ورئيس اللجنة العلمية لندوة ٕالاصابات جامعة املجمعة
الشهادات العلمية
 درجة أستاذ »جامعة امللك سعود بالرياض« ١٤١٦هـ١٩٩٦/م.
 زميل املجلس ٔالامريكي ملستشاري التأهيل بالواليات املتحدة ٔالامريكية ١٤١٦هـ١٩٩٥/م.
 الشهادة العليا ي ٔالاجهزة التعويضية والشهادة العليا ي الاطراف الاصطناعية من جامعة نورث ويس ﺮن ي شيكاغو
بالواليات املتحدة ٔالامريكية ١٤٠٩هـ١٩٨٩/م.
 دكتوراﻩ ) تقدير ممتاز( ي الهندسة الطبية والتأهيل من جامعة سالفورد باململكة املتحدة ١٤٠٤ -هـ١٩٨٤/م.
 بكالوريوس علوم مع مرتبة الشرف ي الهندسة امليكانيكية ،من كلية الهندسة بجامعة النكس ﺮ باململكة املتحدة
١٤٠٠هـ ١٩٨٠ /م
موجز الخ ﺮات العملية والوظيفية






أستاذ البحث واملشرف العام ع ى مشروعات البحوث الطبية بإدارة البحث العلمي ي مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية.
مستشار التأهيل الط  -هيئة ٕالاغاثة ٕالاسالمية العاملية  -اململكة العربية السعودية.
أستاذ الهندسة الطبية والتأهيلية ورئيس قسم التكنولوجيا الطبية الحيوية بكلية العلوم الطبية التطبيقية  -جامعة امللك
سعود.
الباحث الرئيﺴ املشرف العام ع ى املركز املش ﺮك لبحوث الاطراف الاصطناعية ؤالاجهزة التعويضية وبرامج التأهيل
مستشار وعضو لجن إعداد الخطة ٕالاس ﺮاتيجية لجامعة املجمعة ووكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة املجمعة.

 مستشار ٕالاعتماد ٔالاكاديمي ي اعمال الاعتماد من هيئة الاعتماد ٔالاكاديمي ٔالامريكية للهندسة والتقنية )(ABET
لل ﺮامج الهندسية والتقنيات الطبية ومستشار اليحوث والدراسات وٕالابتكار والتعاون الدو ي ي الكلية بجامعة
املجمعة.
 أستاذ زائر ي برنامج الهندسة التأهيلية ومخت ﺮ بحوث البدائل الاصطناعية بجامعة نورث ويس ﺮن بالواليات املتحدة
ٔالامريكية.
 استشاري ٔالاطراف والبدائل ؤالاجهزة التعويضية بكلية الطب ومستشفى امللك خالد الجام ي  -جامعة امللك
سعود.
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 رئيس فريق العمل ومستشار ملدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات ٕالانسانية بالرياض وللتأهيل الط بوزارة
الصحة.
 عضو اللجنة التنفيذية ونائب الرئيس للمنطقة العربية ملنظمة التأهيل الدو ي .
العالم لل ﺮجمة والتعريب .
 رئيس مركز العالم لالستشارات ال ﺮبوية والتعليمية.ورئيس مركز ٍ
 رئيس دار الاستشارات الطبية والتأهيلية.
 م ﺮجم قانوني ورئيس مركز العالم للتعريب وال ﺮجمة .
 رئيس تأهيل بال حدود
 مؤسس ورئيس التحرير  :املجلة السعودية لإلعاقة والتأهيل ) ،(SJDRمجلة عالم ٕالاعاقة )باللغة العربية( ،مجلة
ً
العالم )باللغة العربية( .مجلة الصحة العربية )باللغة العربية( .وحاليا ورئيس تحرير مجلة املجمعة للعلوم الصحية
ِ
 -MJHSجامعة املجمعة
ٕالانجازات
 ٣ براءات اخ ﺮاع عاملية مسجلة بالواليات املتحدة ٔالامريكية وأوروبا حصدت جوائز عاملية.
ً
 وسام امللك عبدالعزيز من الدرجة ٔالاو ى تقديرا لجهودﻩ ي البحث العلمي التطبيقي والتخطيط ٕالاس ﺮاتي ي
ولتحقيقه ٕالانجازات العلمية وبراءات الاخ ﺮاع العاملية تسلمه من خادم الحرم ن الشريف ن امللك عبدﷲ بن
عبدالعزيز آل سعود.
 جائزة التم للبحث العلمي من جامعة امللك سعود تسلمها من يد خادم الحرم ن الشريف ن امللك سلمان بن
عبدالعزيز .
 درع الجامعة ٔالاردنية ووسام جامعة ال ﺮموك الخاص ودرع الجامعة الهاشمية – عمان اململكة ٔالاردنية الهاشمية.
 جائزة ٕالانجاز للبحوث ؤالاعمال ٕالانسانية ي دول مجلس التعاون الخلي ي من جاللة السلطان قابوس بن سعيد
سلطان  -سلطنة عمان.
 جائزة الريادة ي أبحاث ٕالاعاقة وهندسة التأهيل من كلية طب ٔالاطفال  -جامعة تمبل  -الواليات املتحدة ٔالامريكية.
ً
 اخت ﺮ واحدا من الشخصيات العاملية ي معجم ٔالاشخاص البارزين ي العالم – WHO'S WHO IN THE WORLD
ريد للنشر املرج ي  -نيو ج ﺮﺳ  -الواليات املتحدةٔالامريكية.
 الدكتوراﻩ الفخرية من جامعة الجزيرة بالسودان  -مؤتمر مجلس العالم ٕالاسالمي لالعاقة و التأهيل ٢٠٠١م.
 نشر أك ﺮ من ) (١٥٠بحث محكم ي مجالت علمية ومؤتمرات عاملية وكتب محكمة
ً
ً
ً
 ألف وترجم وأشرف ع ى إصدار ما يربو ع ى ) (٦٠مرجعا وكتابا علميا.
القدرات
 خب ﺮ ومستشار ي مجال البحث العلمي والاخ ﺮاع و التخطيط ٕالاس ﺮاتي ي والتصميم والتنفيذ ل ﺮامج البحث العلمي
املتخصصة وٕالابتكار.
 خب ﺮ ومستشار ي مجال البحوث العلمية التطبيقية و ٕالاستشارات ال ﺮبوية والتعليمية.
 خب ﺮ ٕالادارة املؤسسية والتطوير ٕالاداري ي املؤسسات التنموية والعلمية والتعليمية.
 استشاري أول ي برامج التدريب والتطوير الذاتي واملؤسﺴ ،
 متخصص ي صياغة التقارير باللغت ن العربية وٕالانجل ية.
 خب ﺮ ي التواصل الب ن مؤسﺴ والتعاون الدو ي.
 استشاري ي التوعية ٕالانسانية للجامعات واملؤسسات العلمية والتعليمية و املنظمات الحكومية والغ ﺮ حكومية.
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