
EDUCATION
 

الدرجة األكاديمية

OBJECTIVEالهدف الوظيفي

EXPERIENCEالخبرات العملية

MEMBERSHIP OF SCIENTIFIC SOCIETIESعضوية الجمعيات العلمية

Member of the Saudi Society for Microbiology
Member of the Saudi Association for Health Management
Member of the Charitable Society for Health Awareness

LANGUAGESاللغات

العربية :
اإلنجليزية : 

Arabic
English 

عضو في الجمعية السعودية لألحياء الدقيقة 
عضو في الجمعية السعودية لإلدارة الصحية

عضو في الجمعية الخيرية للتوعية الصحية

مشرف على أقسام األحياء الدقيقة بإدارة المختبرات الطبية باإلدارة العا ّمة للمختبرات وبنوك الدم منذ عام محرم
1438هـ وحتى تاريخه.

المشاركة في وضع متطلبات الحاسب اآللي للمختبرات الطبية بوزارة الصحة ودراسة كراسة الشروط والمواصفات
لبرامج الحاسب اآللي وعروض الشركات المتقدمة

مدير التشغيل بالمختبر الصحي الوطني خالل الفترة من 1436/7/1هـ وحتى 1438/1/15هـ
مدير إدارة المختبرات الطبية بالنيابة خالل الفترة 1434/9/1هـ وحتى 1434/10/10هـ

مشرف على أقسام األحياء الدقيقة بإدارة المختبرات الطبية باإلدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم منذ عام 1431
وحتى جمادى ثاني 1436هـ

المشاركة في لجنة تحديث الدليل واإلعداد لمناقصة المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم لعام 2015م 
المشاركة في لجنة تحديث الدليل واإلعداد لمناقصة المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم لعام 2014م
المشاركة في لجنة تحديث الدليل واإلعداد لمناقصة المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم لعام 2013م 

المشاركة في وضع متطلبات الحاسب اآللي لألقسام المخبرية بالمختبر اإلقليمي وبنك الدم بالرياض 
مساعد رئيس قسم الجراثيم بالمختبر اإلقليمي وبنك الدم بالرياض 

سكرتير اللجنة الفنية للتقييم الفني بمنطقة الرياض 
أخصائي مختبر منذ عام 1414هـ وحتى تاريخه

الماجستير التخصصي في اإلدارة الصحية من بريطانيا
األكاديمية البريطانية العربية للتعليم العالي

بكالوريوس علوم تخصص أحياء دقيقة 
جامعة الملك سعود - الرياض - المملكة العربية السعودية

 

KENAN MOHAMMED YASSIN AL-KABBANI   كنان محمد ياسين القباني

I seek to join a professional work environment
that enables me to develop my skills, gain new
experiences, be an effective and productive
member, and contribute to the development of the
workplace that I will work with in order to achieve
success and development.

اسعى باالنضمام اىل بيئة عمل احترافية تمكنني من
تطوير مهاراتي واكتساب خبرات جديدة وان اكون

عضوًا فعال ومنتج واساهم في تطوير جهة العمل التي
سأعمل بها ألحقق النجاح والتنمية.

Professional master's in health management
Arab British Academy for Higher Education

Bachelor of Science Specialization Microbiology
King Saud University – Riyadh, KSA

Supervisor of the Microbiology Department at Medical Laboratories administration under
General Administration of Laboratories and Blood Banks from 1438 till date
Participating in setting computer requirements for medical laboratories at the Ministry of
Health and study the brochure of conditions and specifications for computer programs and
offers of companies
Operation Manager at National Health Laboratory (NHL) during 1/7/1436 – 15/1/1438
Director of the of Medical Laboratory Administration behalf during the period 9/1/1434 H until
10/10/1434 AH
Supervisor of the Microbiology Department at Medical Laboratories administration under
General Administration of Laboratories and Blood Banks from 1431 till 6/1436H
Participate in the Commission updated the manual and setup to the tender of medical
laboratories and blood transfusion services for the year 2015
Participate in the Commission updated the manual and setup to the tender of medical
laboratories and blood transfusion services for the year 2014
Participate in the Commission updated the manual and setup to the tender of medical
laboratories and blood transfusion services for the year 2013
Participating in setting computer requirements for medical laboratories in the regional
laboratory and the blood bank in Riyadh
In-Charge assistant of Bacteriology department in Riyadh Regional Laboratory and Blood Bank
Secretary of the Technical Committee of the technical evaluation in Riyadh
Laboratory Specialist since 1414 / 1993 until date

             SKILLS        المهارات      

مهارات حل المشكالت 
 Problem solving skills

اتخاذ القرارات 
Make the right 

Decision 

التخطيط والتنظيم 
Planning and 

Organizing 

سرعة التكيف 
Adapt quickly 

+966564001103

kenanmyk@gmail.com

Saudi Arabia السعودية
الرياض ص ب ١٠٨٧٦ الرمز البريدي ١١٤٤٣ 

PO Box 10876 Riyadh Zip Code 11443

إستخدام (مايكروسوفت اوفيس) 
Use (Microsoft Office)

القدرة على إدارة الوقت 
 The ability to
manage time

العمل بفعالية ضمن فرد أو
فريق 

Work effectively in a
team or individually

القيادة الماهرة
Skilled leadership

١٣٩٠/١١/٠٤ هـ   1971/01/01 

الجنس : ذكر 
Gender: Male 
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