ملخص السيرة الذاتية
أ.د .محمد بن سعد بن محمد المعمري
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وكيل التطوير والجودة النوعية ،جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية ،منذ يوليو
2013م
أستاذ الطب الباطني ،كلية الطب بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية ،منذ يناير
2013م
استشاري األمراض الصدرية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية  -الرياض ،منذ مايو 1997م
رئيس هيئة التحرير المؤسس للمجلة الدورية للطب التنفسي – مجلة طبية محكمة ،منذ م2006

التواصل:
 تلفون العمل00966-11-4292929 :
 بريد إلكتروني almoamary@yahoo.com ، pdqm@ksau-hs.edu.sa
 تويتر@almoamary :

المؤهالت العلمية :







الزمالة العربية لألمراض الباطنية –  1994م
الزمالة البريطانية لألمراض الباطنية – 1994م
زمالة األمراض الصدرية من جامعة بريتش كولومبيا بكندا 1996م
عضو الكليات الملكية البريطانية لألطباء بأدنبرة 2007 -م
ماجستير إدارة االعمال  -تخصص القيادة والتنمية المستدامة  -جامعة كمبريا ،بريطانيا –
2014م

العضويات العلمية:






زميل الكلية الملكية البريطانية لألطباء 1994 -م حتى اآلن
زميل الكلية األمريكية ألطباء الصدر بالواليات المتحدة األمريكية منذ  1996حتى اآلن
عضو الكلية األمريكية الطباء الصدر بالواليات المتحدة األمريكية منذ  2000حتى اآلن
زميل الجمعية السعودية لطب وجراحة الصدر منذ  2004حتى اآلن
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أهم االستحقاقات األكاديمية (بعد المرحلة الجامعية ):

 وسام االستحقاق الوطني عن أداء الواجب أثناء غزو الكويت 1990 -م
 درع تقدير من معالي مدير جامعة الملك سعود عن أعلى عامل مؤثر للمجلة الدورية للطب
التنفسي 2012م
 جائزة اللجنة الوطنية لعالج وتشخيص الربو – 2005م

الخبرات في مجال الطب الباطني وطب األمراض الصدرية:













طبيب امتياز ،في المستشفيات التعليمية والمتعاونة مع كلية الطب للفترة من  1989إلى 1990م
طبيب باطني مقيم متدرب في مستشفى الملك فهد للحرس الوطني  ،الرياض للفترة من 1990
إلى 1994م
استشاري مشارك ،قسم األمراض التنفسية ،مستشفى الملك فهد للحرس الوطني ،الرياض للفترة
من  1994إلى 1995م
طبيب زمالة  ،جامعة بريتش كولومبيا ،فانكوفر ،بريتش كولومبيا ،كندا للفترة من 1995م إلى
1997م
استشاري أمراض صدرية ،مدينة الملك عبدالعزيز الطبية ،الرياض منذ 1997م حتى اآلن

الخبرات األكاديمية واألدراية :
المدير الطبي التنفيذي ،مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض ،وزارة الحرس الوطني ،من
أكتوبر 2015م – إلى فبراير 2019
وكيل الجامعة المساعد للشؤون التعليمية ،جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية للفترة
من  2010إلى 2013
العميد المشارك للشؤون السريرية المؤسس ،كلية الطب ،جامعة الملك سعود بن عبد العزيز
للعلوم الصحية2010-2006 ،
مدير برنامج تدريب األطباء المقيمين بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية – الرياض – 2004-2000
رئاسة العديد من اللجان والمجالس في المجاالت الصحية والعلمية واألكاديمية ،منها:
 oعضو مجلس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية منذ  2013حتى اآلن
 oعضو مجلس الشؤون الصحية – وزارة الحرس الوطني منذ 2015
 oعضو مجلس الجودة وسالمة المريض ،الشؤون الصحية – وزارة الحرس الوطني
منذ 2015
 oعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للقياس واالعتماد األكاديمي 2016-2015
 oرئيس اللجنة اإلرشادية للجودة النوعية واالعتماد األكاديمي ،جامعة الملك سعود بن
عبد العزيز للعلوم الصحية منذ  2013وحتى اآلن
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 oرئيس لجنة اللوائح واألنظمة والقواعد اإلجرائية ،جامعة الملك سعود بن عبد العزيز
للعلوم الصحية منذ  2014وحتى اآلن
 oرئيس اللجنة الدائمة للمناهج والخطط الدراسية ،جامعة الملك سعود بن عبد العزيز
للعلوم الصحية منذ  2012وحتى اآلن
 oرئيس اللجنة المركزية لالعتماد األكاديمي ، ،جامعة الملك سعود بن عبد العزيز
للعلوم الصحية منذ 2017-2014
 oرئيس اللجنة المركزية للتنظيم اإلداري والحوكمة ،جامعة الملك سعود بن عبد
العزيز للعلوم الصحية منذ  2015وحتى االن
 oرئيس لجنة رؤوساء األقسام اإلكلينيكية ،مدينة الملك عبد العزيز الطبيىة منذ 2015
وحتى اآلن
 oرئيس اللجنة المركزية إلدارة مدينة الملك عبد العزيز الطبية منذ  2015وحتى اآلن
 oرئيس لجنة التعليم السريري 2011 – 2004
 oالمدير الطبي المؤسس لبرنامج التأهيل التنفسي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية –
الرياض
 oرئيس لجنة تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس 2011-2004
 oرئيس اللجنة التقنية والمعلوماتية واالتصاالت بالجامعة من 2012 – 2010
 oعضوية العديد من المجالس واللجان
 oعضو اللجنة التأسيسية لكلية الطب بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
 2004 oتدريس طالب كلية الطب واألطباء المقيمين1995 -م حتى اآلن.
 oعضو /منسق  /برامج تدريب األطباء المقيمين ،لجان األبحاث ،لجان االمتحانات
للطالب واألطباء المقيمين ،قسم الباطنة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية – 1997م -
2005
 oعضو لجان تابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية 2000 -م حتى 2005
 oرئيس االطباء المقيميين – 1993 - 1992
 oمؤسس الملتقى العلمي السنوى للربو ورئيس اللجنة المنظمة بالشؤون الصحية
للحرس الوطني –  2001حتى اآلن
 oاإلشراف على برنامج تعزيز أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب
 oرئيس العديد من اللجان منها:
 لجنة التعليم السريري بكلية الطب
 لجنة تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب
 لجنة مراجعة األخطاء الطبية
 اللجنة العلمية بالجمعية السعودية لطب وجراحة الصدر
 لجنة اختيار موانع الجلطات بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية
 لجنة الطرق السريرية لعالج الربو بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية
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 لجنة برنامج تدريب األطباء المقيمين بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية
 لجنة أجهزة التنفس واألوكسجين بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية
 oعضو اللجنة المنبثقة من منظمة الصحة العالمية إلعداد منهاج سالمة المرضى
لمناهج كليات الطب – يمثل الدول العربية
 oعضوية العديد من اللجان تجاوز عددها الخمسين لجنة في المجال الطبي واألكاديمي
 oمحكم لعدد من المجالت طبية –  1999حتى اآلن
 oعضو مجلس كلية الطب 2006-،حتى 2013
 oعضو لجان امتحانات البورد السعودي لطب الباطني (الهيئة السعودية للتخصصات
الصحية)2004- 2000-
 oعضو لجان امتحانات البورد السعودي لطب األمراض الصدرية (الهيئة السعودية
للتخصصات الصحية) 2014-حتى اآلن










النشر العلمي :
تأليف كتب باللغة العربية:
 oرسائل إلى مرضى الربو
 oالتعايش مع مرض الصدر
 oالتأهيل التنفسي
كتاب برنامج مهارات أطباء االمتياز – 2012
إعداد كتاب التدريب لبرنامج التدريب لألطباء المقيمين في قسم الباطنة بمدينة الملك عبدالعزيز
الطبية
نشر أكثر من  70بحثا ً ومقالة علمية في مجالت طبية سعودية وإقليمية و أمريكية وأوروبية
وتركزت البحوث في مجال الربو والدرن والتأهيل التنفسي (لالطالع -نسخة السيرة الذاتية
باللغة اإلنجليزية)
تقديم العديد من المحاضرات والبحوث في المؤتمرات أو الندوات العلمية (لالطالع -نسخة السيرة
الذاتية باللغة اإلنجليزية)
تأسيس موقع توعية باللغة العربية عن أمراض الجهاز التنفسي ( ) www.tnfos.com
المشاركة بالعديد من الكتابات العلمية باللغة العربية في الصحف للتوعية في مجال األمراض
الصدرية
كتابة عمودا شهريا ثابتا في مجلة نبض الجامعة "خواطر أكاديمية"
وهي متاحة على الموقعwww.almoamary.blogspot.com :
المزيد من المعلومات متوفرة في النسخة اإلنجليزية للسيرة الذاتية
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