
 السيرة الذاتية

 المعلومات الشخصية: 

  : د. سعد عبدالرحمن محمد العمريأ. االسم  

 الجنسية : سعودي 

 :م 1977تاريخ الميالد 

 :جامعة الملك خالد. االحياء، قسم  ، كلية العلوم االحياء الدقيقة التطبيقيةعلم أستاذ  الوظيفة ، 

  :بريد الكتروني:   ،  0569010654اتصالsaralomari@kku.edu.sa, amri555@yahoo.com  

............................................................................................................. 

 التحصيل العلمي :

 (.1998، جامعة الملك سعود، فرع أبها )( )مع مرتبة الشرف في تخصص علم األحياء بكالوريوس علوم 

 (.2004) بريطانيا، جامعة أبردين، )مع مرتبة الشرف( علم البيئة الميكروبية التطبيقيةي ماجستير ف 

  (2007) بريطانياوعلم سموم البيئة، جامعة أبردين، الدقيقة دكتوراه في تقنية علم األحياء. 

............................................................................................................. 

 :وشهادة الشكر الجوائز العلمية

  1993ية والتعليم عن المنطقة الجنوبية من وزارة الترب ةالتفوق العلمي والمقدم ةشهادة و مكافأالحصول على. 
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 جامعة الملك خالد.م الباحث واس باسمطبية في مجالت عالمية وتم نشرها  للمضادات الحيوية
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 : التدريبية الدورات

 ، حضور دورة تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجاال التعلايم اإللكتروناي المنعقادة برحااب جامعاة الملاك خالاد -1

 هـ.1/4/1428 إلىهـ 26/3/1428بتاريخ 

 إلااااىهااااـ 15/10/1428بتاااااريخ  ،حضااااور دورة تنميااااة مهااااارات الحاساااا  المنعقاااادة برحاااااب جامعااااة الملااااك خالااااد -2

 ـ .ه10/11/1428

( والتاي Black board Academic Suite- Learning Systemحضاور الادورة التدريبياة بن اام باالد باورد ) -3

 م. 27/1/2009-26انعقدت بجامعة الملك خالد بتاريخ 

"تقنياات البيولوجياا الجزيئياة: المبااد   بعناوان األحيااءحضور ورشة العمل المنعقادة برحااب جامعاة الملاك خالاد  قسام  -4

 هـ .26/4/1430-24ت" بتاريخ والتطبيقا

حضور الدورة التدريبية المن مة من جامعة القصيم ممثلة بعمادة التطوير األكاديمي )وحدة تنمية المهاارات( بعناوان "   -5

 هـ .23/5/1430-21مهارات البحث النوعي" المنعقدة بتاريخ 

نااي  للبحاو   األميارية بالتعااون ماع معهاد محمد بن سعود اإلساالم اإلمامحضور الدورة التدريبية المن مة من جامعة  -6

 هـ 16/11/1430-15والخدمات االستشارية بعنوان " القيادة األكاديمية في ظل التغير" المنعقدة بتاريخ 

 و المقادم مان الهيئاة الوطنياة للتقاويم واالعتمااد األكااديمي "توصاي  البارامو والمقارراتبعنوان "ورشة عمل حضور  -7

 .هـ28/3/1430-27ة الملك خالد  بتاريخ برحاب جامعوالذي عقد 

والمقدم مان جامعاة  "مخرجات التعليم العاليمدى جودة تصميم االختبارات لقياس ورشة عمل بعنوان "برنامو حضور  -8

 . 01/05/2009إلى  04/2009/ 28خالل الفترة  والمعادن الملك فهد للبترول

 Tegrityبعنااوان "التعلاايم اإللكترونااي ممثلااة بعمااادة  ،لملااك خالااد حضااور الاادورة التدريبيااة المن مااة ماان جامعااة ا -9

Campus – Class capture solution هـ .4/4/2009" المنعقدة بتاريخ 

 ،محمااد باان سااعود اإلسااالمية اإلمااامجامعااة  بالتعاااون مااع برحاااب جامعااة الملااك خالااد حضااور ورشااة العماال المنعقاادة -10

 .هـ29/12/1430-28يخ " بتار Work Toward Program Accreditationبعنوان"

عماادة التطاوير األكااديمي والجاودة  مانوالمقادم " إنشاء ن اام داخلاي للجاودة بالكليااتبعنوان "برنامو تدريبي حضور  -11

 هـ.   19/12/1432 خبرحاب جامعة الملك خالد بتاري

م واالعتمااد األكااديمي الهيئة الوطنية للتقويمن بعنوان "ضمان الجودة والتقويم البرامجي" والمقدم  حضور ورشة عمل -12

 هـ21/12/1432-20بتاريخ والذي عقد بمدينة الخبر 



عماادة التطااوير  مان" والمقادم برناامو تادريبي بعناوان " توكياد الجاودة واالعتمااد فاي مؤسساات التعلايم العاالي حضاور -13

 هـ.  22/5/1432-21 خاألكاديمي والجودة برحاب جامعة الملك خالد بتاري

عماادة التطاوير األكااديمي والجاودة  مانوالمقادم  عنوان " إنشاء ن ام داخلي للجاودة بالكلياات"برنامو تدريبي ب حضور -14

 هـ. 19/12/1432 خبرحاب جامعة الملك خالد بتاري

عماادة التطاوير األكااديمي والجاودة برحااب جامعاة  مانبرنامو تادريبي بعناوان " القياادة األكاديمياة " والمقادم  حضور -15

 هـ.   18/1/1433 خالملك خالد بتاري

عمااادة التطااوير األكاااديمي  ماانبرنااامو تاادريبي بعنااوان " التخطاايت االسااتراتيجي فااي التعلاايم العااالي" والمقاادم  حضااور -16

 هـ.   7/4/1433 خوالجودة برحاب جامعة الملك خالد بتاري

 Teaching for understanding – putting deep learning at the heart ofورشاة عمال بعناوان "  حضاور -17

our pedagogy  22 خعماااادة التطاااوير األكااااديمي والجاااودة برحااااب جامعاااة الملاااك خالاااد بتااااري مااان" والمقااادم-

23/04/2012 . 

 Establishing learning communities of academic staff – improvingورشاة عمال بعناوان "  حضاور -18

the quality & consistency of teaching in a university setting  " عماادة التطاوير األكااديمي  منوالمقدم

 . 25/04/2012-24 خوالجودة برحاب جامعة الملك خالد بتاري

............................................................................................................    

 الخبرات الوظيفية:

 هـ. 17/2/1437 جامعة الملك خالد من تاريخب ، مشرف عام على إدارة االبتعا  واالستقطا 

  هـ . 30/2/1435هـ حتى  1/3/1433من تاريخ وكيل عمادة القبول والتسجيل ، جامعة الملك خالد 

  11-3من بقرار المجلس العلمي رقم ) ، جامعة الملك خالدءحيااال، كلية العلوم، قسم رداشمال علم األحياء الدقيقةأستاذ- 

 .هـ 1432/ 26/7اريخ ( و ت1431/1432

 ( 30/2/1433-  ه 11/10/1431رئيس قسم علوم الحياة  كلية العلوم  جامعة الملك خالد.)هـ 

 (.هـ10/10/1431-  ه 11/10/1429) رئيس قسم علوم الحياة  كلية العلوم  جامعة الملك خالد 

  بقرار اداري رقم  الملك خالدمساعد، كلية العلوم، قسم علوم الحياة، جامعة ال الدقيقة األحياءعلم أستاذ

 هـ .1428/ 20/3وتاريخ  592/22

  (.2006-2003) والتسمم البيئي، جامعة أبردين الدقيقةباحث في مجال التقنية الحيوية لعلم األحياء 

 هـ .1421/ 26/3وتاريخ  2738/22بقرار اداري رقم  ، بجامعة الملك خالد بقسم االحياء معيد 

  (.2000-1999وزارة التربية و التعليم، مدينة الرياض )، األحياءمدرس مقرر مادة 
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 عضوية اللجان:

 :علي مستوى جامعة الملك خالد عضوية اللجان

 خالد.، بجامعة الملك ك خالد بجامعة الملاللجنة األكاديمية ومقرر عضو  -1

 العليا للتعليم الموازي ، بجامعة الملك خالد.لجنة عضو ومقرر ال -2

مقرر اللجنة المختصة بدراسة مشروع برنامو السنة التحضيرية المقترحة من قبل أكاديمية الفيصال العالمياة لجامعاة  -3

 الملك خالد.

 ه.  1428/1429امعي عضو لجنة دراسة طلبيه كليات البنات العلمية للعام الج -4

 . بجامعة الملك خالدبكليتي العلوم والط  ، بيت الحيوان دراسة احتياجات  اعدادعضو لجنة  -5

 ، بجامعة الملك خالد عضو اللجنة العامة للمتابعة والتنسيق لمشروع التقويم واالعتماد المؤسسي  -6

، بجامعاة الملااك المؤسساي  تقاويم واالعتماادالرئايس لجناة "معياار المرافاق والتجهيازات" بالدراساة الذاتياة لمشاروع  -7

 .خالد
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 األكاديمي: اإلشراف

 الدراسات العليا بةلطل على عدد من الرسائل العلمية إشراف. 

 و علام ساموم البيئاة الدقيقاة األحياءفي تخصص  سالبكالوريوبة مواضيع التخرج لطلعلى عدد من  إشراف ،

 .جامعة الملك خالد
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 المملكة العربية السعودية"

............................................................................................................. 

 

 المؤتمرات العلمية:

 عدد من المؤتمرات العلمية العالمية وكذلك المحلية والتخصصية في مجال االحياء الدقيقة وسموم البيئة.  حضور 


