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 عميد كلية المجتمع

      جامعة الملك سعود     

 
 المعلومات الشخصية

 تاريخ ومكان الميالد: 7831/1/92هـ الرياض. 

 متزوج ولديه أربعة ذكور وابنتان. :الحالة االجتماعية

 رقم السجل المدني: 7171923101

 الرياض محل اإلقامة:

  77207الرياض  9200ص. ب.  - الملك سعود جامعة  العنوان:

   kedhairy@ksu.edu.sa  -  kedhairy@yahoo.com البريد االلكتروني:

  http://fac.ksu.edu.sa/kedhairy :االلكترونيالموقع 

 1010220332 هاتف محمول:

  0114735263  -0114675765   :العمل هاتف

 1779101121 المنزل:هاتف 

 اللغة اإلنجليزية تحدثاً وكتابة. إجادة اللغات:

 ؤهل: الم

 .جزيئيةال يحيا األ ه فيدكتورا

 .(هـ7271المتحدة  ) المملكة -مركز كوينز الطبي  -نوتنغهام جامعة 
 

 الخبرات المهنية واألكاديمية

  جامعة الملك سعوديحالياً عميد كلية المجتمع وعضو مجلس. 

  ًجامعة الملك سعود - أستاذ الوراثة الجزيئية والجينوميحاليا. 

 ساعد وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي لشؤون البحث م

 .(هـ7288 - 7287) العلمي
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  هـ(.7287 - هـ7281 )جامعة الملك سعود  –مستشار البحث العلمي 

  والبحث العلمي بجامعة رئيس فريق إعداد الخطة االستراتيجية للدراسات العليا

 (.هـ7288 –هـ 7289)الملك سعود 

 بحاث الحمض النوويي أمشرف كرس DNA (7292تاريخه ويحتى  هـ.) 

  (.هـ7288 -هـ 7287) جامعة الملك سعود -مشرف برنامج أستاذ زائر 

  هـ 7298جامعة الملك سعود ) –كلية العلوم  –قسم علم الحيوان  –أستاذ مشارك- 

 هـ(.7291

  هـ 7273جامعة الملك سعود )  –كلية العلوم  –قسم علم الحيوان  –أستاذ مساعد- 

 هـ(.7298

  هـ(.7273 -هـ 7271) العسكرية كلية الملك خالد  –أستاذ مساعد 

  هـ(.7271 -هـ 7271)العسكرية كلية الملك خالد  -معيد 

  بجامعة الملك  السعوديين عضا  هيئة التدريسأتميز في عضو اللجنة الدائمة للنظر

 (.7288 - هـ7289)سعود 

 مملكة  – عضو اللجنة العليا للمؤتمر األول للبحث العلمي بدول الخليج العربي

 هـ(.7289البحرين )

 ( هـ 7291عضو مجلس كلية العلوم لالعتماد األكاديمي بجامعة الملك سعود-

 هـ(.7292

 ( 7291عضو اللجنة العلمية لمراكز التميز في التقنية الحيوية بجامعة الملك سعود 

 هـ(.7292-

 لطالب بجامعة الملك سعود  وس والماجستر والدكتوراهيتدريس مقررات البكالر

 شراف على عدد من طالب الماجستير والدكتوراه.اإلو

  المشاركة بأوراق عالمية ومحلية ويحضور مؤتمرات وورش ويحلقات تدريب عمل

 علمية.

 ترقيات أعضا  هيئة التدريس بالجامعات السعودية. تحكيم 

 .تنظيم فعاليات ومؤتمرات عالمية 

 سات العليا.اإنشا  شركة في مجال االقتصاد المعرفي يملكها أيحد طالب الدر 

 .عضو جمعيات تخصصية محلية وعالمية 

  ألف عالم وعالمة على  011والتي تضم  الدوليةمؤسس قاعدة بيانات رعاية العلمية

 .  www.scicarehub.comالرابط
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  )هـ 7298) الجمعية السعودية لعلوم الحياة -رئيس تحرير مجلة )عالم الحياة-

 .(هـ 7291

  هـ(.7298وزارة الشؤون االجتماعية ) –مستشار غير متفرغ 

  هـ(.7293العلوم الجنائية ) –المعهد العالي للعلوم األمنية  –أستاذ زائر 

  مدينة الملك عبد  –برنامج الهندسة الوراثية والتقنية الحيوية  –بايحث متعاون

 هـ(.7271 -هـ  7271العزيز للعلوم والتقنية )

 ( 4141 - هـ4141المشاركة في كتابة المقاالت الصحفية بصحيفة الجزيرة.)هـ 

  في القنوات اإلعالمية السعوديةالمشاركة في اللقا ات التلفزيونية  واالذاعية. 

 

 جوائزال

 ( للتميز البحثي )(.هـ7291جائزة مدينة الملك عبد العزيز )الفئة الذهبية 

  ( 7281/7287جائزة بايحث متميز بجامعة الملك سعود للعام األكاديمي.)هـ 

 اللقا  الخامس والعشرين  -الجمعية السعودية لعلوم الحياة  -ة أفضل بحث جائز

 (السعودية لعلوم الحياة تحت عنوان )"تقنية النانو في علوم الحياةللجمعية 

 هـ(.7287)
 

 الخبرات العلمية

  الت يحفظ وتعريف المورثات البشرية والحيوانية امشروع مدعم في مج 41تنفيذ

 .والمواد النانوية فات الصناعيةة والمخليلواراثية والملوثات البيئوالسموم ا
 

  مورث في بنك المورثات األمريكي  11تسجيل أكثر منNCBI . 
 

 في تأليف ستة كتب تخصصية باللغة االنجليزية وهي: المساهمة 
 

( الجز  4141"بنا  التراكيب النانوية: فكرة التخليق األساسية والتطبيقات" ) -

: من "المجسات المتقدمة ومواد التعرف" الناشر وايلي سكريفنر، الواليات 4

 . ISBN: 978-1-118-77348-2المتحدة األمريكية. رقم التسجيل 
 

( 4141" )"استخدام أغشية النانو الكربونية للتخلص من الفضالت العضوية -

: من "تطبيقات تقنية النانو في أبحاث المياه" الناشر وايلي سكريفنر، 1الجز 

 ..ISBN: 978-1-118-49630-5الواليات المتحدة األمريكية. رقم التسجيل 
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طرق : من "9( الجز 4143" ) في السرطان نو الذكيةوظائف تراكيب النا" -

" الناشر التفاعلية المستحثة الحديثةالعمل والمواد التفاعلية: المواد وتطبيقاتها 

 وسنز، الواليات المتحدة األمريكية.وايلي جون 

 ..ISBN: 978-1-118-68622-5رقم التسجيل 
 

( جز : من "مواد النانو 4144"تطبيقات تراكيب أوكسيد الزنك النانوية" ) -

الذكية: العمليات والخصائص والتطبيقات " الناشر تيرنر وسكريفنر ، 

 . ISBN: 9780470938799 المتحدة األمريكية. رقم التسجيل الواليات
 

( جز : من 2011للتربة الملوثة بالمعادن الثقيلة" )  "السمية الوراثية -

 "اإلدارة األيحيائية للتربة الملوثة بالمعادن" الناشر سبرنقر،هولندا.
  ISBN 978-94-007-1913-2 رقم التسجيل

 

( 4144"جسيمات النانو المصنعة بالكائنات المجهرية: مجالها وتطبيقاتها" ) -

جز : من "المايكروبات وتقنية الكائنات المجهرية " الناشر سبرينقر فيرالج، 

 .  ISBN 978-1-4419-7930-8المانيا االتحادية. رقم التسجيل 
 

  توثيق بحث ودراسة محكمة في مجالت عالمية تشمل مجاالت  441نشر

ة والمخلفات يراثية والملوثات البيئالبشرية والحيوانية والسموم الو المورثات

 .وتأثيرها على الكائنات الحية وطرق قياس التأثير الصناعية والمواد النانوية

    .منشورة محكمةدراسات  41فقط آخر  رفقم

 (. fac.ksu.edu.sa/kedhairyعلى الرابط )القائمة الكاملة متوفرة 
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