كلية الطب
جامعة الملك عبد العزيز
جدة  -المملكة العربية السعودية

البيانات الشخصية .:
فاتن

االسم األول
رقم الموظف
الجهة

اسم األب

0 0 3 0 1 8 8
جامعة الملك
عبدالعزيز

تاريخ بداية التعيين في
الجامعة

المرتبة العلمية

القسم

اسم الجد

محمد

أستاذ

الوظيفة

عمر

اللقب

رقم الوظيفة

السايس
50 / 0413

كلية الطب

1414 / 5 / 15هــ

معيد

أستاذ مساعد

محاضر

أستاذ مشارك



تاريخ التعيين على هذه
المرتبة

الكلية
الوظيفة الحالية

أستاذ

القســـــــــــــــــــم
طبيب استشاري أمراض الدم  /وكيلة كلية الطب  /أستاذ في كلية الطب

1

المؤهل العلمي :
درجـــــــــــــــة البكالوريوس
التخصص

اسم الجامعة

بكالوريوس طب و جراحة

جامعة الملك عبدالعزيز  /كلية الطب

درجــــــــــــــــــة الماجستير
التخصص

اسم الجامعة

عنوان الرسالة

أمراض الدم

جامعة لندن – الكلية الملكية البريطانية

العالقة بين عمل الصفائح و أمراض سرطنيات الدم المزمنة

درجـــــــــــة الدكتـــــوراه
التخصص

اسم الجامعة

عنوان الرسالة

أمراض الدم

الكلية الملكية البريطانية ألمراض الدم

زمالة تدريب
زمالة الطب الباطني االرليندي (  ) MRCPIمارس 2000
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التدرج الوظيفي :
المسلسل
الوظيفي

مسمى الوظيفة
والمنصب الوظيفي

بعد درجة
الماجستير

بعد درجة
الدكتوراه

جهة العمل

مكان العمل

مدة العمل بالسنوات
إلى سنة
من سنة

رئيس وحدة أمراض
الدم

جامعة الملك
عبدالعزيز

مستشفى جامعة
الملك عبدالعزيز

نائب رئيس قسم
أمراض الدم

جامعة الملك
عبدالعزيز

مستشفى جامعة
الملك عبدالعزيز

2007

استشاري أمراض الدم

مدينة الملك
عبدالعزيز الطبية

الشؤون الصحية
بالحرس الوطني

2007

كلية الطب

2007

مستشفى جامعة
الملك عبدالعزيز

2007

جامعة الملك
عبدالعزيز

كلية الطب

2007

جامعة الملك
عبدالعزيز

كلية الطب

2007

جامعة الملك
عبدالعزيز

كلية الطب

1991

منسق طالب السنوات جامعة الملك
السريرية(أمراض الدم) عبدالعزيز
رئيس قسم أمراض
جامعة الملك
الدم وحدة مختبر الدم
عبدالعزيز
عضو وحدة دعم
الطالب
عضو في فرقة العمل
الرئيسي لالعتماد
األكاديمي()LCME
عضو في مجلس الطبي
لمستشفى جامعة الملك
عبدالعزيز

2009

1992

األعمال األكاديمية ( التدريس) :
تدريس أمراض الدم و أمراض الدم السرطانية لطلبة الدم بالسنة السادسة  ،طلبة الدراسات العليا.
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الدورات التدريبية :
مسلسل
1
2
3

4
5

6

7

8

9

10

11
12
13
14

مسمى الدورة
التدريبية

الجهة المنظمة

سنة الحصول
على الدورة

جامعة الملك
عبد العزيز

 5-4يونيو
2011م
 10-6صفر
1428هـ

القيادة واإلدارة في
التعليم الطبي
التعليم المبني على
حل المشكالت
مهارات قائد الفرق
جامعة الملك
من المؤسسات
عبد العزيز
التعليمية
الخطة االستراتيجية جامعة الملك
عبد العزيز
للجامعة
حلقة عملية تدريبية
جدة  -وستن
لمدة يوم عن
الخاليا الجذعية
جامعة الملك
البرنامج التدريبي
عبد
للتعليم المبني على
العزيز/جدة
حل المشكالت
مركز تطوير
دورة استخدام
االنترنيت كوسيلة التعليم
الجامعي
لتحديث المادة
العلمية
مركز تطوير
التعليم
دورة في SPSS
الجامعي
جامعة الملك
مهارات قائد الفرق
عبد العزيز
من المؤسسات
/جده
التعليمية
جامعة الملك
الخطة االستراتيجية
عبد العزيز
للجامعة
/جده
دورات LMI
معهد االدارة-
ادارة االجتماعات
الرياض
التخطيط
االستراتيجي
جدة مركز
برنامج التأهيل
الملك فهد
لإلعتماد البرامجي
للبحوث الطبية

4

-11
1432/7/13
-3
1432/8/4هـ
21
مااارس 2010
م
فبراير
2007م

المدة

يومان
 4ايام
 3ايام
يومان
يوم
 3أيام

2006/12م

13
-12
ديسااااااااااااااااامبر
 2006م
7/ 13 1432/هـ
/8 / 4-3
 1432هـ
-24
1436/1/26

-16
1436/18هـ

 3أيام

تقدير
التخرج

المؤتمرات و الندوات العلمية :
عنوان  :الندوة  /المؤتمر العلمي  /ورشة
عمل
1
2
3
4
5
6

ورشة عمل عن توفير تغذية مرتده فعال
ورشة عمل عن إعداد البرنامج الدراسي
مؤتمر الـAABB
ورشة عمل عن مصغرة  cexعملية
الفحص السريري التدريبية
المؤتمر العالمي ألمراض الدم بالجمعية
العلمية ألمراض الدم

ورشـــــــــة عمل ألمراض الدم الوراثية

9
10

11
12

15
16

يوم
يوم
يومان
يوم

يناير 2010م
17 – 16
ديسمبر 2009م
ابريـل 2009م (
مشاركة ) .
العين 2003م

المؤتمر الدولي لعلم الوراثة

 2إبريل 2009م

ورشة عمل عن كيفية إدارة دورة وحدة
بفعالية
ورشة عمل مع كورس مكثف عن أمراض
الدم الوراثية للتكسر مع جامعة باريس
فرنسا

العزيزززززز4مزززززايو
2009م

مؤتمر أخر التطورات في تجلد الدم
واالرتقاء

نوفمبر 2008م

المؤتمر السنوي العالمي ( )6عن مجال
صحة المرأة

 12مزززززززززززززززارس
 2008م

ندوة عن االورام

عام  2008م

المؤتمر العالمي للصحة العربي

 29ينززززززززززززززاير -
1فبراير 2007م

المؤتمر الدولي حول نخاع العظم والخاليا
العظمية

 15-13نزززوفمير
2007م

ورشة عمل عن التقدم في مجال الطب
المخبري

 30-29أكتززززوبر
2007م

13
14

مكان انعقادها

جامعة الملك عبد
 31مارس
العزيز
2010م
جامعة الملك عبد
2010/1/16م
العزيز
جدة – فندق
-14
وستن
15إبريل2009م
 10يناير  2010جامعة الملك عبد
العزيز
م

مؤتمر الجمعية السعودية ألمراض الدم

7

8

تاريخ انعقادها

مدتها

5

جدة _ فندق
كراون بالزا
جامعة الملك عبد
العزيز
االمارات العربية
المتحدة
جدة وستن
مركز الملك فهد
الطبي لألبحا
جامعة الملك عبد
العزيز
جدة -مستشفى
الملك فيصل
التخصصي
جدة -مستشفى
الملك فيصل
التخصصي
جدة -مستشفى
الملك فيصل
التخصصي
الجامعة األمريكية
 /دبي االمارت
جدة -مستشفى
الملك فيصل
التخصصي
جامعة الملك عبد
العزيز

يومان

17
-24المؤتمر الطبي ( )6للتعليم واجتماع
للجمعية السعودية
18
19
20
21

المؤتمر العالمي ( )13للـ ISBT
الندوة السعودية العالمية على االرتقاء
والتخثر
ورشة عمل عن تنظيم وتنفيذ هيكلةاالمتحان السريري
ورشة عمل عن مصغرة  cexعملية الفحص
السريري التدريبية

 7 -6نزززززززززوفمبر
2007م
 7-5ديسززززززززززمبر
200م
جززززززده نززززززوفمبر
2006م
 2مايو  2004م
جزززززده 10ينزززززاير
2010

22
المؤتمر الطبي ( )6للتعليم واجتماع للجمعية
السعودية

 7 -6نزززززززززوفمبر
2007م

23

24

مؤتمر الجينوم الطبي

-24
2013/11/25م

المؤتمر الدولي الثاني للجمعية السعودية
لطب

جزززززززززززدة 14-12
جمززززززاد الثززززززاني
1435هـ

25
يوم المهنة الطبي الثامن

جـــززززـدة 19-17
أكتوبر 2016

ورشة عمل ضمان المعايير األكاديمية من
خالل التقارير و خطط التحسين الفعالة

جــــزززززززززززـدة 9-8
ربيززززززززززززززع األول
1439هـ

26

27
28

ملتقى الهيئة األول لالعتماد و جودة برامج
التدريب
مؤتمر أمراض الدم العالمي تحت مظلة
جمعية أمراض الدم العلمية

مارس2018م

29

30

الهيئة الوطنية (  ) NQFWلقياس
المخرجات

مارس2018م

ورشة عمل الخطة االستراتيجية ( تعزيز )

فبراير2018م

التعليم الطبي
بجامعة الملك عبد
العزيز كلية الطب
/جده
بجامعة الملك عبد
العزيز  /جده.
بجامعة الملك عبد
العزيز
بجامعة الملك عبد
العزيز
جامعة الملك عبد
العزيز
التعليم الطبي
جامعة الملك عبد
العزيز كلية الطب
/جده
جامعة الملك عبد
العزيز (مركز
التميز البحثي في
علوم الجنيوم
الطبي) – جدة

جامعة الملك
عبدالعزيز /كلية
الطب
جامعة الملك
عبدالعزيز /عمادة
الجودة و االعتماد
األكاديمي
جامعة الملك
عبدالعزيز
فندق االنتركونتال
مستشفى جامعة
الملك عبدالعزيز
قاعة المستشفى
الكبرى
مركز الملك فهد
للبحو الطبية

31

32

مهمة في ملتقى االبداع في جدة

ابريل 2018م

ورشة عمل دعم التحول الرقمي في التعليم و
التعلم اإللكتروني

1440/1439هـ

6

مركز الملك فيصل
للمؤتمرات
مركز تطوير
التعليم الجامعي

ُكرمت من
سمو األمير
مشعل بن
ماجد

النشاطات واللجان والدورات التدريبية التي شاركت فيها :
 عضو في المجلس الطبي لمستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة 1991م لمدة عام.
 عضو في فريق عمل جهاز المناعة والدم والجهاز اللمفاوي1429/ 1430هـ
 عضو في لجنة إلعادة دراسة القواعد الموضوعة للترقيات اإلكلينيكية 1429هـ
 تكليف باإلشراف على شؤون السنوات السريرية( )4،5،6عام 1431هـ
 عضوة ونائبة لرئيس اللجنة االستشارية للطالبات 1432هـ
 رئيس لجنة مناهج لبرنامج بكالوريوس علوم طبية أساسية 1432هـ
 عضو في اللجنة التنفيذية للبحث العلمي بالكلية 1432هـ
 عضو في لجنة متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات ذات العالقة بالكلية 1432هـ
 عضو في لجنة االختيار المناسب لقسمي الطفيليات الطبية واألحياء الدقيقة الطبية بعد الدمج
1432هـ
 عضو في لجنة لزيارة المراجعين الخارجيين التابعين للجنة االعتماد األكاديمي 1432هـ
 عضو في اللجنة اإلشراقية للمؤتمر السعودي لهشاشة العظام 1432هـ
 عضو لجنة تقييم مخرجات المنهج المطور 1432هـ
 عضو في لجنة المناهج العامة بالكبية 1433هـ
 عضو في لجنة إلعداد خطة زمنية إلحالل السعوديين بدالً من المتعاقدين 1433هـ
 رئيسا ً للجنة إلجراء المقابالت الشخصية للطالب والطالبات المستجدات 1434/1433هـ
 رئيسا ً لوحدة رعاية الموهوبات والمبدعات بشطر الطالبات 1433هـ
 المشاركة في المؤتمر العالي بالمملكة 1433هـ
 عضو في وحدة األبحاث في الكلية 1433هـ
 عضوة ونائبة لرئيس اللجنة االستشارية للطالبات 1433هـ
 رئيسا ً للجنة المقابالت الشخصية 1433هـ
 عضو في لجنة تقييم برنامج المنهج المطور 1433هـ
 عضو في لجنة متابعة اجراءات الخطة االستراتيجية بالكلية 1434/2/2هـ
 عضو في اللجنة اإلشراقية على حفل التميز والوفاء 1434هـ
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 عضو في لجنة لدراسة مقترح جامعة الملك سعود 1434/3/22هـ
 عضو في لجنة تفعيل واستثمار الشراكات البحثية 1434هـ
 عضو في لجنة مقترح استحداث برنامج (مساعد طبيب)1434/4/9هـ
 عضو ومنسقة في لجنة المناهج العامة بالكلية 1434/4/29هـ
 عضو في لجنة تفعيل واستثمار الشراكات البحثية 1434/4/7هـ
 عضو في لجنة المجموعات البحثية فيما يخص ( العلوم العصبية) بكلية الطب 1434/4/29هـ
 عضو في لجنة التنسيق واالستعداد واالستضافة ليوم المهنة الطبي 1434/4/14هـ
 عضو في لجنة إقتراح التدريس في كلية الطب باللغة العربية1434 /5/11هـ
 عضو في لجنة لموضوع مشاركة الكلية في الملتقى الطالبي 1434/5/11هـ
 عضو في لجنة المجموعات البحثية فيما يخص ( العلوم العصبية) بكلية الطب 1434/6/21هـ
 رئيسا ً للجنة المقابالت الشخصية للعام الدراسي 1434/1435هـ تاريخ القرار 1434/7/18هـ
 أمينا ً للجنة االستشارية لوكالء الكلية 1434/7/9هـ
 أمينا ً وعضوا ً في اللجنة التنسيقية لعمداء الكليات الصحية 1437-1431هـ
 عضوا ً في اللجنة التنسيقية لعمداء الكليات الصحية1435/4/27هـ
 عضو في لجنة التجاوزات المهنية
 عضو في لجنة لزيارة المراجعين الخارجيين التابعين للجنة االعتماد األكاديمي 1434/10/19هـ
 عضو في لجنة استحداث برامج زماالت طبية في التخصصات الدقيقة بالكلية 1435 5/29هـ.
 عضو و منسقة في لجنة لمراجعة البرامج األكاديمية بالكلية 1435/4/12هـ.
 عضو في اللجنة األكاديمية لبرنامج التعليم الطبي الموازي لدراسة الطب البشري بكلية الطب
1435/5/25هـ
 عضو في الملتقى المهني الصحي 1436-1435هـ
 عضو في لجنة الخطة االستراتيجية بكلية الطب1434/2/2هـ
 عضو في لجنة وحدة األبحاث بكلية الطب 1435/6/21هـ
 رئيسة لجنة إجراء المقابالت الشخصية  36/35بتاريخ 1435/8/10هـ
 عضو في لجنة التحاق المعيدين ببرامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1435/8/20هـ
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 عضو في لجنة المرحلة الثالثة للمنهج المطور والخاصة بالدراسات العليا 1435/8/20هـ
 عضو بلجنة المرحلة الثالثة الخاصة بالدراسات العليا 1436هـ
 عضو في لجنة الطالب والطالبات المتعثرين في السنوات األساسية 1436هـ
 عضو في اللجنة التنفيذية للنشاط الطالبي للطالبات 1436/1/25هـ
 عضو في لجنة لمتابعة مشروع إنشاء وحدة التقييم لطالب وطالبات الطب 1436هـ
 رئيسة وحدة رعاية الموهوبين والمبدعين 1436هـ
 عضو في لجنة المرحلة األولى للمنهج المطور 1436هـ
 رئيس اللجنة التنفيذية في حفل التميز والوفاء 1436هـ
 عضو في اللجنة الرئيسية المصغرة لتحديد لجان المؤتمر الفرعية واالسماء المقترحة وعرضها
على اللجنة التنسيقية لعمداء الكليات الصحية 1436هـ
 عضو في لجنة لمراجعة الخطة المطورة لبكالوريوس الطب والجراحة 1436هـ
 عضو بلجنة المقابال ت الشخصية ببرنامج التعليم الطبي 1436هـ
 عضو بلجنة معرض كلية الطب في لقاء السالمة الصحة المهنية 1436هـ
 عضو في لجنة تقييم وتطوير العملية التعليمية باالقسام العلمية 1436هـ
 عضوة في اللجنة الثالثة (دعم تعلم الطالب) 1436هـ
 أمينا ً للجنة االستشارية لوكالء الكلية 1436/11/15هـ لمدة عام دراسي كامل.
 عضوة في لجنة الطوارئ و الكوارث لكلية الطب 1438هـ.
 عضوة في لجنة مراجعة القواعد التنفيذية للدراسة و االختبارات بكلية الطب عام 1438هـ.
 رئيسة في لجنة الغش في االختبارات الخاصة بكلية الطب للعام 1438/1437هـ.
 عضوة في لجنة وحدة األبحاث في كلية الطب لعام 1438/1437هـ.
 رئيسة في لجنة إلعادة برمجة البرنامج الخاص ببدل التعليم الجامعي للعام 1438هـ.
 رئيسة في لجنة الجوالت التفقدية للمباني الستيفاء معايير االعتماد األكاديمي الوطني للعام
1438هـ
 عضو في اللجنة التنفيذية للنشاط الطالبي للطالبات 1438/1/25هـ.
 عضو في وحدة رعاية الموهبة و االبداع بكلية الطب عام 1438هـ.
 نائب رئيس للجنة ضبط الزي بكلية الطب و المستشفى الجامعي عام 1438هـ.
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 عضوه في لجنة اجتماع قائدي دفع السنوات السريرية لعام 1438هـ.
 عضوه في لجنة متابعة تنفيذ ميزانية كلية الطب لعام 1438هـ.
 عضو في مشروع تجويد مخرجات كلية الطب في االختبارات الوطنية بتاريخ 1438/09/11هـ.
 عضو في اللجنة االشرافية على تسيير و متابعة األمور اإلدارية و األكاديمية و التطويرية لكلية
الطب بمحافظة القنفذة.
 أمينة في اللجنة االستشارية لوكالء كلية الطب لعام 1439/1438هـ.
 عضو في اللجنة اإلشرافية على تسيير و متابعة األمور األكاديمية لتدريس طالبات طب رابغ
للعام الدراسي 1439/1438هـ.
 عضو في لجنة اإلشراف على معامل و مختبرات الكلية للعام 1439هـ.
 عضو في لجنة الطوارئ و الكوارث بكلية الطب للعام الدراسي 1439هـ.
 رئيسة في لجنة الطوارئ و الكوارث بكلية الطب ( شطر الطالبات ) للعام 1439هـ.
 عضو في لجنة المرحلة األولى للمنهج المطور للعام الدراسي 1439هـ.
 عضو في لجنة رعاية الموهبة و اإلبداع للعام الدراسي 1439هـ.
 عضو في لجنة الطوارئ و الكوارث بكلية الطب للعام الدراسي 1439هـ.
 رئيسا ً في لجنة المجلة اإللكترونية الخاصة بكلية الطب شطر الطالبات للعام الدراسي1439هـ.
 رئيسا ً في لجنة الغش في االختبارات بكلية الطب للعام الدراسي 1439هـ.
 عضو في اللجنة الدائمة للقبول و التسجيل بالكليات الصحية للعام الدراسي 1439هـ.
 عضو و منسقة في لجنة مراجعة البرامج األكاديمية بكلية الطب للعام الدراسي 1439هـ.
 عضو في لجنة المرحلة الثانية للمنهج المطور بكلية الطب للعام الدراسي 1439هـ.
 رئيسا ً للجنة التنفيذية لحفل التميز و الوفاء للعام الدراسي 1439/1438هـ.
 عضو في لجنة المرحلة الثالثة للمنهج المطور و الخاصة بالدراسات العليا للعام 1439هـ.
 رئيسا ً للجنة الزيارات الطالبية بكلية الطب شطر الطالبات من العام الدراسي 1439هـ.
 أمينة للجنة االستشارية لوكالء كلية الطب للعام 1440/1439هـ
 عضو في لجنة المرحلة الثانية للمنهج المطور بكلية الطب للعام 1440هـ
 عضو في لجنة المرحلة األولى للمنهج المطور بكلية الطب للعام 1440هـ
 عضو في لجنة الهيئة االستشارية الدولية للجامعة للعام الدراسي 1440هـ
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 االشراف على لجان الطوارئ و الكوارث الفرعية للعام الدراسي 1440/1439هـ.
 عضو في لجنة مراجعة مخرجات الكلية للعام الدراسي 1440/1439هـ.
 عضو في اللجنة اإلعالمية بكلية الطب و المستشفى الجامعي للعام 1440/1439هـ.
 منسقة و عضو في لجنة مراجعة البرامج األكاديمية بالكلية للعام 1440/1439هـ.
 عضو في لجنة دراسة تسكين (  ) PBlتحت قسم التعليم الطبي للعام الدراسي 1440هـ.
 رئيسا ً للجنة معرض االعجاز العلمي بكلية الطب للعام 1440/1439هـ.
 التكليف بمهام المشرفة العامة على حضانة المركز الطبي للعام 1440/1439هـ.
 عضو في اللجنة اإلشرافية على تسيير و متابعة األمور اإلدارية و األكاديمية و التطويرية لكلية
الطب بمحافظة القنفذة للعام الدراسي 1440هـ.
 عضو في لجنة مراجعة مخرجات الكلية استعدادا ً المتحان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
للعام 1440هـ.
 رئيسا ً للجنة التنفيذية لحفل التميز و الوفاء للعام 1440/1439هـ.
 عضو و أمينة لجنة خاصة بدراسة وتجهيز المسار الصحي للسنة التحضيرية من العام1440هـ.
 عضو في اللجنة الدائمة الستقطاب و تسريع الطالب و الطالبات الموهوبين في عام 1440هـ
 عضو في لجنة المرحلة األولى للمنهج المطور للعام 1441/1440هـ.
 عضو في اللجنة التنفيذية للنشاط الطالبي للطالبات للعام 1441/1440هـ.
 عضو في اللجنة التنفيذية لإلشراف على البرامج النوعية والدبلومات التأهيلية في شطر الطالبات
للعام 1441/1440هـ.
 رئيسا ً للجان الطوارئ و الكوارث الفرعية بشطر الطالبات للعام الدراسي1441/1440هـ.
 عضوه في لجنة الطوارئ والكوارث بكلية الطب للعام 1441/1440هـ.
 عضوه في لجنة لإلشراف على االختبار المعياري (  ) Exit Examبكلية الطب.
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األبحاث المنشورة :
 العالقة بين نقص الصفائح الدموية واألمراض المناعية  ،المجلة الطبية السعودية .
 رأي طالب كلية الطب في مخرجات السنة التحضيريه وفائدتها لكلية الطب .
 دراسة حساسية القمح لدى البالغين في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة .
 فحص الطفرة الجينية  JAK-Zفي األورام المزمنة .
 انتشار نقص الحديد وفقر الدم بسبب نقص الحديد بين اإلناث في المرحلة الجامعية
2011 11-6م.
األكاديمية 2

المجلة

 مصل فحص مستقبالت ترانسفيرين في فقر الدم بسبب نقص الحديد وفقر الدم من األمراض
مجلة جامعة الملك عبد العزيز للعلوم الطبية2011م .
المزمنة
 تقرير ومراجعة حالة عن paroxysmal nocturnal hemoglobinuria
2010م
10 -36
المجلة العالمية الطبية 5
 أنشطة اإلرشاد الوظيفي واختيار المتدربين من بين التخصصات الطبية النشرة الطبية
البحرينية

32

156-153

2010م .

 تردد وجود طفرة البحر األبيض المتوسط بين مجموعة من المرضى السعودين  G6PDفي
المنطقة الغربية من جده
32 o

21-17

المجلة الدولية لمختبر أمراض الدم .
2010م

 طلب منظمة الصحة تصنيف دراسة هودجكين في غرب المملكة العربية السعودية المجلة الطبية
المصرية الجديدة 542-535 40

2009م

 الكشف عن طفرات الجين الورمي  flt3في سرطان الدم النخاعي الحاد باستخدام الرحالن
الكهربائي التشكل جيل الحساسية
المجلة الدولية للعلوم الجزيئية9

2008 2204-2194م

 مضاد  D All immunizationبين النساء الحوامل في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز جده
المجلة السعودية ألمراض النساء والتوليد 2

52-49

 تخفيف اآلالم لمرضى األنيميا
 المنجلية دراسة متكاملة بعالج الهيبارين
المجلة العالمية للتخثر و السيولة 396-392 98
12

2007م

2007م

 الحد من نوبات األلم لدى مرضى األنيميا المنجلية Thromb Haemost
9

2007 296-8392م .

 )All immunization AnhE) المجلة السعودية ألمراض النساء والوالدة 6
27

– 23

2006م .

 Alloimmunization في فترة الحمل
1

المجلة السعودية ألمراض النساء والتوليد 6

2006م .

 الذئبة الحمراء  Rehabil Rheumatolمصر 33

24-17

يناير 2006م

 دراسة سريرية للجهاز الهضمي هودجكين األورام اللمفاوية
المجلة الطبية المصرية الجديدة  1 34يناير  2006م .
 دراسة داء هودجكين في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز /جده
مجلة ميد السعودية 56 -148

2006م .

 دراسة سريرية عن مرص هودجكين في مستشفى جامعة الملك عبد العزيز  /جده
مجلة جامعة طيبة للعلوم الطبية

1

56 – 48

2006م .

 Proteasome مثبط للعالج في الجديدة المايلوما المتعددة
مجلة المنصورة الطبية

212-199 2-1

يناير وابريل 2005م.

 علم أمراض النخاع العظمي بالمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية
36

المنصورة

 4 -3يوليو واكتوبر 2005م

 طرق مختلفة لفصل  DNAمن شرائح نخاع العظم المختزنة
المجلة االمريكيا لعلوم الكيميا الحيوية

5

 15مارس 2005م .

 أسباب متالزمة البلعمي مجلة البحرين الطبية42 - 39 27

مارس 2005م

 المقارنة بين حموية نقص المعدالت األورام الصلبة واألورام الخبيثة الدموية بدراسة المستشفى
المجلة الطبية العربية 2005م
 جمعية فقر الدم المنجلي ومرض تخزين الجليكوجين
المجلة الطبية السعودية

25

2004 2044-2043م

 الهيبارين منخفضة الوزن الجزيئي في أزمة انسداد الوعاء لمرضى األنيميا المنجليه
األمريكية ألمراض الدم
13

الجمعية

 جمعية فقر الدم المنجلي وتخزين الجولكجين في a1مجلة ميد السعودية 25

2044 -2043

2004م 0.3
 دراسة في المستشفيات عن الجهاز الهضمي المجلة السعودية ألمراض الجهاز الهضمي
 تحديد  SBF2طفرة مغلطة المرتبطة بحالة نادرة من نقص الصفيحات الدموية بإستخدام تسلسل
كامل ( exomoمجلة الجلطات) 2013م .
 األساس الجزيئي لل-Bالثالسيميا في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية  :تحديد
الطفرات النادرة لل-Bالثالسيميا( -الموقع االلكتروني هيموغلوبين )2011 357-347 35
م.
 تقرير اإلجماع الدولي بشأن التحقيق وإدارة نقص الصفيحات الدموية المناعية األولية (مجلة
أمراض الدم) 2010 186-168 22م.
 بحث عن تأثير ادوية الصرع على مرضى االنيميا المنجلية (باحث رئيسي) 1434هـ ولمدة ثالث
سنوات
 بحث نظرة طلبة الطب للبحث العلمي 1435هـ
 بحث العوامل المساعدة على زيادة مشاكل القلب في طلبة كلية الطب ونشر في مجلة ()BMS
2014م
 بحث عن تتنميه المهارات القيادية لدى طلبة كلية الطب ببرنامج خاص ( أنت القائد) 1435هـ.
 بحث عن عالقة فقر دم الحديد وعالجه بإستخدام الزبيب 1435هـ
 بحث بعنوان

experience of establishment of multiple mini structure

interview as part of student admission policy at faculty of medicine, king
abdulaziz university, 2011-2012
المنشور في مجلة ( )Med Teachللعام 2013م رقم المجلد -0 :الصفحات .77-74
 بحث بعنوان  Medical Teacherللعام 2018م .02 May
 بحث بعنوان  Sleep and Breathingللعام 2018م .Volume 22 / Number 2
 بحث بعنوان  Journal of Advances in Medicine and Medical Researchللعام
2019م .23 January
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 جوائز عمادة الدراسات العليا  ،البحث العلمي 1436/1435هـ و 1437/1436هـ.
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