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 قائمة األسماء المرشحة لعضوية مجلس اإلدارة في دورته الثانية

 رقم الجوال االسم م
المؤهل 
 التخصص العلمي

حالة 
 تاريخ االنضمام االشتراك

مطابقة 
 نبذة تعريفية مختصرة الشروط

 معتذر عن الترشح مكتمل مؤسس نشط تقومي أسنان دكتزراه 0505142662 د. حممد بن عبداهلل احمليميد 1

 مكتمل مؤسس نشط تأهيل طيب بكالوريوس 0505133694 خالد بن حممد اجلاسر أ. 2
ة ركش+ مدير عام  عضو جملس اإلدارة يف الدورة األوىل
 الصحة الفريدة

 مكتمل مؤسس نشط قانون ماجستري 0554899929 أ.عبداهلل بن حممد املنصور 3

 امعج بوخطي + إمام عضو جملس اإلدارة يف الدورة األوىل
 احملكمةب اخلرباء هيئة يف بريخ -بربيده عبداهلل بن تركي اإلمام

 نونيةوالقا اإلدارية املهارات نميةت مدرب -بربيده العامة

 مكتمل مؤسس نشط ةصيدلي ماجستري 0555139323 أ.ابراهيم بن صاحل الزعاق 4

  عدمتقا + عميد عضو جملس اإلدارة يف الدورة األوىل
 لقوى لةالشام التخصصية العيادات مدير مساعد  - صيديل
 وسالمة ةاجلود قسم ومدير الداخلية بوزارة الداخلي األمن

.  بالعيادات الصيدلية اخلدمات على واملشرف املرضى
 عةجام من الدواء اقتصاديات يف املاجستري على حاصل

 فهد مللكا كلية  من إعداداملدربني دورة على وحاصل برشلونا
  الصحية املنشآت العتماد سيباهى دورة على وحاصل األمنية

 مكتمل مؤسس نشط صيديل بكالوريوس 0505132248 أ.سليمان بن عبدالرمحن الصقعيب 5

عام  ر الدي+ مساعد امل عضو جملس اإلدارة يف الدورة األوىل
و عضمستشار مدير عام صحة القصيم +  بصحة القصيم +

 يفركة شا+ امل جملس اجلمعيات األهلية الصحية يف اململكة
 ىرضعدد من اللجان يف اخلدمات الصحية واحتياجات امل
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 نبذة تعريفية مختصرة الشروط

 دكتوراه 0555140088 د. عبدالعزيز بن محود املشيقح 6
علم اجتماع 

وخدمة 
 اجتماعية

 مكتمل مؤسس نشط

 بلدي لساجمل عضو - جامعي أستاذ
 األمن قوىل التخصصية بالعيادات اجملتمعية اللجنة رئيس -

 القصيم لصحة االستشاري اجمللس عضو - بالقصيم

 بكالوريوس 0504892026 أ.إبراهيم بن عبدالرمحن اخلضريي 7
خدمة 
 مكتمل مؤسس نشط اجتماعية

عي عضو جلنة أصدقاء املرضى بربيدة + أخصائي اجتما
 مبستشفى امللك فهد التخصصي بربيدة

 بكالوريوس 0543737374 م.عبدالعزيز بن عبداهلل الفهيد 8
هندسة 
 ميكانيكية

 مكتملغري  مؤسس غير نشط
 مبالقصي ةاخلريي الراجحي عبدالعزيز بن سليمان مؤسسة مدير

 + عضو جملس إدارة مجعية تطوير سابقا  
 مبالقصي ةاخلريي الراجحي عبدالعزيز بن سليمان مؤسسةمدير  مكتملغري  مؤسس غير نشط شريعة بكالوريوس 0504953445 أ.خالد بن حممد القرعاوي 9

طب وجراحة  دكتوراه 0555134777 د. سلطان بن عبدالعزيز الزهريي 10
 العيون

 مكتمل م1/1/2020 نشط

 القصيم جامعه الطب كلية  مشارك أستاذ
 القصيم جبامعة العيون وجراحة طب استشاري

 بالقصيم العيون لطب السعودية اجلمعية ممثل
 للعيون التخصصي فيجن ملركز التنفيذي املدير

 0555551423 د. منصور بن إبراهيم الصغري 11

شهادة 
االختصاص 

بالطب 
الوقائي 
والصحة 

 العامة

طب وقائي 
عامة وصحة 

 +إدارة أعمال
 مكتمل م1/1/2020 نشط

 لقصيما جبامعة الطب كلية  يف املساعد اجملتمع طب أستاذ
 العامة والصحة الوقائي الطب استشاري -
 املستقبل جبامعة األسنان طب كلية  عميد -

 مالاألع إدارة يف التنفيذي املاجستري على حاصل -
 للوبائيات السعودية اجلمعية عضو -

 العامة للصحة السعودية اجلمعية عضو -

طب وجراحة  دكتوراه 0504897717 د. منصور بن حممد احمليميد 12
 مأستاذ مشارك يف كلية الطب البشري جبامعة القصي مكتمل م1/1/2020 نشط العيون
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 معتذر عن الترشح مكتمل م1/1/2020 نشط بصريات دكتوراه 0503229636 د. وليد بن حممد الغامدي 13

 دكتوراه 0554066679 د. علي بن حليفان احلريب 14
معلوماتية 

 مكتمل م1/1/2020 نشط صحية

ية وماتعلوكيل الشؤون التعليمية بكلية الصحة العامة وامل
 الصحية يف جامعة القصيم

 
 معتذر عن الترشح مكتملغري  م1/1/2020 غير نشط بصريات دكتوراه 0507497007 د. حممد بن سعد اللوميي 15

 دكتوراه 0503130073 د. حممد بن علي السهلي 16
خمتربات طبية/ 
علم أمراض 

 الدم
 نشط

25/2/2020 
 م

 مكتمل

 قصيمال جبامعة الدم أمراض علم واستشاري مشارك أستاذ
 التطبيقية الطبية العلوم كلية  عميد

 القصيم جبامعة الطبية املدينة يف الدم بنك مشرف
 بنوك دقاءأص جبمعية العلمية اللجنة ورئيس إدارة جملس عضو

 اخلريية الدم

 دكتوراه 0555138780 د. فهد بن عبدالرمحن احلميضي 17

خمتربات طبية/ 
الكيمياء 
احليوية 

 اإلكلينيكية

 القصيم جبامعة تدريس هيئة عضو مكتمل م1/1/2020 نشط

الصيدلة  دكتوراه 0554233334 القسومي بن عبداهللد. عبداجمليد  18
 اإلكلينيكية

 أستاذ مساعد وعميد كلية الصيدلة جبامعة القصيم مكتمل م17/2/2020 نشط
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 مكتمل م1/1/2020 نشط طب أسرة دكتوراه 0555134185 د. محيدان بن تركي احلميدان 19

  - القصيم جامعة يف مشارك أستاذ
 يمجبامعة القص الطب بكلية التعليمية الشؤون وكيل

 من العديد نشر ومت األسرة طب ختصص يف علمي باحث
 عاملية جمالت يف البحوث

 ةاألسر  طب عيادات يف صحي وممارس أسرة طب استشاري
 الصحة لوزارة التابعة األولية الرعاية مبراكز

 يمالقص مبنطقة الشرعية الطبية اهليئة يف سابق عضو
 ةطبيب استشاري مبستشفى امللك فهد التخصصي بربيد مكتمل م1/1/2020 نشط طب أسنان دكتوراه 0505134559 د. يوسف بن عبداهلل احمليميد 20

طب وجراحة  بكالوريوس 0501107080 د. خليفة بن صاحل املرشود 21
 طبيب أسنان جبامعة القصيم مكتمل م1/1/2020 نشط الفم واألسنان

 

 

 


