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Summary 

السيرة الذاتيةملخص   

 بشأن واالستشارات التحول، وكذلك والتدريب التعليم ألغراض جديدة برامج مبتكرا   المناظير، وجراحة الصدر جراحة في كفاءته أثبت

 الجديدة والمشاريع االبتكارات

عاًما من الخبرة في رئاسة األقسام وتصميم البرامج الجديدة والمراكز  15رئيس مجلس إدارة مبتكر في قطاع الرعاية الصحية مع اكثر من  

مدرب وموجه متفاني، يحث على المعرفة المستدامة من خالل التقنيات الجديدة . الطبية وإدارة المتطلبات والمعايير التنظيمية واالعتمادية

 .2030اول قائد لمكتب التحول بصحة الطائف لتحقيق رؤية المملكة . شاركوالت

 مجاالت الخبرة

 ادارة التحول بالرعاية الصحية •

  إدارة العمليات •

 يةحاالعتمادات االكاديمية والص •

 تطوير وادارة البرامج •

 االمتثال التنظيمي •

 تنمية المهارات القيادية  •

 تدريب والتوجيه واالستشارةال •

 التفكير االبداعي •

 
  االنجازات 

  
 .لمديرية الشؤون الصحية بالطائف بالمملكة العربية السعودية 2030ترأس أول مكتب للتحول وتحقيق رؤية المملكة  ●

 .أسس وعمل كمدير تنفيذي لعدة مستشفيات ومجمعات طبية، كما قام ببناء األقسام وزيادة شهرة المستشفيات ●

 .أقسام الجراحة في نطاقات صحية وتعليمية، محافظاُ على لوائح الصحة والسالمة ومطوراً لبرامج حديثةترأس العديد من  ●

 .كلية الطب وضمان تقديم التقارير بصورة جيدة وتلقي أول اعتمادات للكليةأكاديمي وصحي  بتاريخ عملية اعتماد أول  اإلشراف على ●

  الخبرة المهنية 

  

 ومازال بها. - 2019منذ               جامعة الطائف، الطائف، المملكة العربية السعودية                               ، وكيل  كلية الطب

ق جميع عمل على التحقق  من استيفاء المعايير والسياسات األكاديمية داخل الكلية  وإدارة السياسات التنظيمية واالعتماد والسجالت لضمان تطبي

كما يتعاون مع الموظفين اإلداريين اآلخرين ورؤساء األقسام لتطوير برامج مشتركة بين األقسام وتيسير التعاون عبر الحرم الجامعي . المعايير

 تنسيق. العمل على تطوير البرامج والمبادرات األكاديمية، ممثالً للكلية خالل التعاون الجامعي والمهني. لألكاديميين واألبحاث والخدمات المقدمة

 .لتلبية متطلبات الدعم االكاديمي  الترشيح للتوظيف  وإدارة شئون موظفي الكلية. التقارير المؤسسية  والبرامجية

، والذي يعد SCFHSوالهيئة السعودية للتخصصات الصحية  NCAAAحصل على االعتماد من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي  ●

 .لكليةبتاريخ ااألول من نوعه 

ريادة ام بإرشاد ودعم طلبة الكلية كمرشد وداعم لتسجيلهم ببعثة الحصول على الماجستير في اإلدارة في كلية االمير محمد بن سلمان لق ●

 .العمالا

 ومازال.–2014منذ                جامعة الطائف، الطائف، المملكة العربية السعودية، ضو هيئة تدريس كلية الطب، قسم الجراحةع



 

ودعمهم قام بتدريس وتوجيه وانتقاء الطالب . لألقسام الطبية األخرى توصيف المقررات  مناهج مطورة للجراحة وبرامجوتدريس  قام بوضع 

مج واألنشطة األكاديمية قام بتمثيل الكلية خالل البرا. حديثي التخرج المحاضرين المعيدين وساهم في تدريب . لبرامج الدراسات العليا

 . والمجتمعية

 .ُعين أستاذاً مشاركاً للجراحة العامة وجراحة الصدر وجراحة المناظير ●

وبدأ بأول خطوات ملموسة لالعتماد االكاديمي البرامجي لكلية الطب من خالل تشكيل  لجودةاُعين نائب عميد الكلية للشؤون اإلكلينيكية و ●

 نواة فريق.

 بالطائف. سمنة بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصيللمركز جراحة تأسيس واعتماد اول و لجراحة أقسام اتولى رئاسة  ●

 .2016-2012مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف                                              منذ عام ، جراحة المناظير والصدر رئيس 

أشرف على تدريب أعضاء . إدارة وتنسيق البحوث ومطابقة الصحة والسالمةتاسيس اول وحدة لجراحة الصدر والمناظير بصحة الطائف. 

قام بالتعاون مع اإلدارات . مان تطبيق و استيعاب كافة لوائح الصحة والسالمة والبيئةوضلتشعيل اول قسم للعمليات الرقمية وموظفين جدد 

 . قام بإرشاد الجراحين الجدد كما كان استشارياً لحاالت مناظير البطن والصدر. األخرى للحفاظ على الرعاية السديدة للمرضى

 الطبيُعين  مدير الدارة التدريب والتعليم واالبحاث بمجمع الملك فيصل  ●

 حصل على اول اعتماد صحي مؤسسي وعدة اعتمادات برامجية من هيئة التخصصات الصحية . ●

 .برامج البورد السعوديمجلس تم تنصيبه مديرا ل ●

 .مدير برنامج الجراحة العامة ●

 .ةلمديرية الشؤون الصحية بالطائف بالمملكة العربية السعودي 2030ترأس أول دائرة للتحول وتحقيق رؤية المملكة  ●

 
  الشهادات 

  
 2008البورد االلماني بجراحة الصدر,   

2006البورد االلماني بجراحة المناظير,   

2006  ,البورد االلماني بجراحة االحشاء  

2004البورد االلماني بالجراحة العامة,    

2004شهادة التخصص العليا بالجراحة العامة من المجلس الطبي البريطاني,   

 2004الجراحة بالروبوت وجراحة المناظير المصغرة, مستشفى جامعة الرور بوخوم, المانيا, زمالة 

 1997بكالوريوس الطب والجراحة, جامعة الدو الطبية, باكستان, 

 

  الهيئات 

  
 مراجع محترف معتمد  لالعتماد االكاديمي, هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية

 مقيم محترف معتمد لالعتماد المؤسسي والبرامجي, الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

 عضو المكتب التنفيذي لالعتماد, عمادة التطوير الجامعي, جامعة الطائف

 العضو التنفيذي المخول للهيئة السعودية للتخصات الصحية بجامعة الطائف

 

خيص واالعتماداالتر    

  
 2021القيادات واإلدارة ، أكاديمية التعليم العالي, المملكة المتحدة ، تنمية 

2012الواليات المتحدة االمريكية,   -للجراحيين شيكاغوا  شهادة البرنامج الوطني لتحسين جودة العمليات الجراحية, الكلية االمريكي  

2008راحة المناظير, المملكة العربية السعودية,  استشاري مسجل ومصنف بالجراحة العامة وجراحة االحشاء وجراحة الصدر وج  

1999الرخصة الدائمة للعمل كطبيب استشاري بالمانيا ودول االتحاد االوربي, حكومة والية دوسلدورف, المانيا,   

1999االقامة الدائمة بالمانيا ودول االتحاد االوروبي, حكومة والية مونستر, المانيا,   


