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 السيرة الذاتية 

 

 علي أحمد حسن الحاجي -االسم: 
 الدمام –المملكة العربية السعودية -العنوان: 

  0503912137 -: الجوالرقم 
 ktabra_only@hotmail.com   -البريد االلكتروني:

 طبيب بيطري -الوظيفة:سعودي           -الجنسية: 
  فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية  -الوظيفة :مقر 

 

-التاريخ األكاديمي:  

الطب الوقائي بكلية الطب البيطري  –حاصل على شهادة درجة الماجستير في تخصص صحة الحيوان  -
جداً ومعدل تراكمي  م بتقدير جيد2011/2012والثروة الحيوانية بجامعة الملك فيصل بمحافظة االحساء سنة 

  5.00من  4.43
 حاصل على الدبلوم العالي في علم الوبائيات من معهد ليفربول للطب المداري  -

 (Professional Diploma Epidemiology in Action) 

 - Liverpool School of Tropical Medicine 
بجامعة الملك فيصل بمحافظة االحساء حاصل على شهادة البكالوريوس بكلية الطب البيطري والثروة الحيوانية  -

 5.00من  3.77جداً ومعدل تركمي  م بتقدير جيد2005سنة 

-االنشطة المهنية:  
حاصل على جائزة المراعي للطبيب البيطري كأفضل طبيب بيطري على مستوى دول مجلس التعاون  -

 م 2018الخليجي في خدمة الطب البيطري والمجتمع لعام 

 مدير إدارة التميز المؤسسي بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية  -

 2019-2016من  الرفق بالحيوان بالمنطقة الشرقية قسممسؤول  -

وهدفها التي دشنها صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية ب مبادرة معاهدة الرفق بالحيوان صاح  -
 ستوى المنطقة الشرقية الف توقيع على م 30جمع أكثر من 

توقيع المعاهدة للرفق بالحيوان من )صاحب السمو أمير المنطقة الشرقية / صاحب السمو نائب امير  -
المنطقة الشرقية / معالي وزير البيئة والمياه والزراعة / معالي مدير جامعة الملك فيصل/ من شرائح 

 المجتمع المختلفة (

حيوان والتي أقيمت في المنطقة الشرقية ألول مرة في المملكة في المشرف على معارض اليوم العالمي لل -
 2017/2018/2019أعوام 

 .لجائزة التميز البيئي للمنطقة الشرقية اللجنة الفنية عضو -

احد ضباط االتصال للتنسيق وعمل الفرق الخاصة باالستقصاء الوبائي لمرض كرونا ومراحل االستقصاء  -
  2016/  2017خالل عامي  لألمراض الوبائية

المشرف على موقع البوابة اإللكترونية لقطاع الثروة الحيوانية في المنطقة الشرقية والمعنية  -
 باالستقصاء والتنبوء باالمراض حال حدوثها في المنطقة وتاكيد نتائجها

اعتماد معاير المنظمة العالمية لصحة الحيوان في التخلص من الكالب الشاردة ورشة عمل  مشارك في -
 جسب خطة المنظمة. 2030ع خطة عمل للتخلص منها ومن مرض داء الكلب في المملكة في ووض

االشراف على الفرق البيطرية المشاركة في الترقيم وفحص كورونا لالبل المشاركة في مهرجان الملك  -
  2018وعام  2017عبدالعزيز طيب هللا ثراه خالل عام 

للطيور تحت مسمى المعرض السنوي لطيور الحب  المشرف على المعرض االول على مستوى المملكة -
 م2019

المشرف على المعرض االول على مستوى المملكة للطيور تحت مسمى المعرض السنوي لطيور الكناري  -
 م2019والحسون 

 2016المشرف على المشروع الوطني للترقيم والتسجيل اإللكتروني لإلبل في المنطقة الشرقية من عام  -
  2018الى 
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ي بعض الحمالت البيطرية في عملية التحصين لبعض األمراض ومنها مرض التهاب الجلد مشارك ف -
 العقدي في األبقار.

ركة في شرقية والمشاإعداد تقرير عن الصعوبات والمعوقات التي تواجه الخدمات البيطرية بالمنقطة ال -
 .وضع حلول لها

 (TOT)مجال الرفق بالحيوان  في  OIEمدرب معتمد من المنظمة العالمية لصحة الحيوان  -

ة )الفاو( مدرب معتمد وذلك من دورة صناعة المدربين من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحد -
 بالتعاون مع وزارة الزراعة وبإسراف خبير دولي في صناعة المدربين.

 (TOTمدرب معتمد من معهد جامعة كنغستون البريطانية في مجال التدريب ) -

 االشراف ومعالجة الحيوانات وصرف العالجات للمواطنين  -

ر هـ واالشراف على معاجلة االبل وحص1429االشراف على حاالت التسمم لإلبل التي حدثت في عام  -
النافقة  النافق منها وذلك بناءاً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بصرف تعويضات ال صحاب االبل

 .حصرهاو

زارة والورش التثقيفية واالرشادية التي تقيمها ادارة الثروة الحيوانية بو العمل شحضور بعض ور -
 الزراعة 

ة ومركز حضور ورشة تدريبية في سباقات القدرة والتحمل في الخيل العربي من االتحاد الدولي للفروسي -
 الملك عبدالعزيز طيب هللا ثراه للخيل العربي األصيل بديراب.

ل ت التي اقامتها كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل وذلك خالحضور بعض المحاضرات والندوا -
 سات العليا.ادراستي االكاديمية والدر

 .يطرية السعودية بالمنطقة الشرقيةالطبية البجمعية أمين مجلس إدارة فرع ال -

 الجمعية البحرينية للرفق بالحيوان عضو  -

 عضو الجمعية السعودية للرفق بالحيوان -

 أصدقاء البيئة بالمنطقة الشرقيةعضو جمعية  -

-النشاط العلمي والدورات والورش التدريبية:  
( ء(اإلحسار بمحافظة دراسات سيرولوجية عن فيروس التهاب األنف والحنجرة المعدي في األبقارسالة الماجستير كانت بعنوان )) -

 . ))نادكوكانت بتعاون مع الشركة الوطنية للتنمية الزراعية 

 م وحضور محاضرات2012حاصل على دورة بعنوان األغنام بين الصحة والمرض  بجمهورية السودان عام  -
 بجامعة الخرطوم وجامعة السودان وبعض المراكز البحثية هناك.

 م2008دورة االنتاج المكثف لألغنام بمركز التطوير االداري بمحافظة االحساء عام  -

 داء للجهات الحكومية من المركز الوطني لقياس اال دورة أداء -

ليها جامعة حضور ورشة انفلونزا الطيور التي اقيمت بفندق االنتركونتيننتل بمحافظة االحساء التي اشرفت ع -
 م2009الملك فيصل عام 

 م2009حضور ورشة امراض اإلبل عام  -

 م2013دورة شهادة كامبردج للحاسب االلي عام  -

 ارة بمحافظة جدة .دورة التنظيم في المرافق الصحية بمعهد اإلد -

 دورة التشخيص ألمراض الدواجن بواسطة اإلليزا. -

 .المملكة العربية السعودية كل عامحضور احتفاالت يوم الطبيب البيطري التي تقام ب -

-خدمة المجتمع:  
م الستخداا بالحيوان،اإلشراف في وضع الخطط للمعارض الخاصة بالحيوان ومن اهمها معارض الرفق  -

 .الحيوية االمن للمضدات

توضيح والمشاركة في اجتماعات الدوائر الحكومية لوضع الية لتثقيف المربين في البرامج االرشادية  -
ألمراض طرق الوقائية لألمراض الوبائية التي من المفترض ان يتبعها بع المربين وطرق التعامل مع ا

 والحيوانات النافقة والتبليغ عن األمراض.

جيل شادية والتحضير لبرامج تثقيفية للمربين في عملية الترقيم والتسالمشاركة في وضع برامج ار -
 االلكتروني لالبل .

 الب.في المدارس للط بعض المناطق والمحافظات التي عملت بهاالندوات اإلرشادية في  المشاركة في -

لنظامية اتوعية مربي الماشية والمستفيدين من قطاع الثروة الحيوانية بالمشاكل المرضية واإلجراءات  -
 لقطاع الثروة الحيوانية بالمملكة.
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الشاملة  شهادة شكر وتقدير من وزارة الشئون االجتماعية وذلك لمشاركتي في حملة التوعية االجتماعية -
 هـ1432-10-19التي اقيمت بمنطقة نجران خالل الفترة من 

يطري بكلية الطب الب المشاركة في بعض النشاطات البحثية لزمالئي في جامعة الملك فيصل باإلحساء -
 والثروة الحيوانية.

عمل بها تإٌقامة محاضرات تعريفية وتدريبية للعاملين بقطاع الثروة الحيوانية في بعض البرامج التي  -
يوانية ، الترقيم الوزارة وفي سبيل إنجاحها في المنطقة الشرقية مثل البوابة اإللكترونية لقطاع الثروة الح

 وتطبيقات الرفق بالحيوان  . اإللكتروني لالبل، انظمة

ية المقدمة التنسيق الستقبال بعض الوفود البيطرية من منظمات دولية التي تقوم بتقييم الخدمات البيطر -
 بالمملكة .

نسانية لي عدة كتابات في الجرائد الرسمية وااللكترونية عن الطبيب البيطري وعن الطرق الصحية واال -
 ي( .من كتابتي )طبيب الصحراء ( )اليوم العالمي للطبيب البيطرللتخص من ظاهرة الكالب الشاردة 

 

-ودية: السعلتفعيل دور وإسهامات الطبيب البيطري في المملكة العربية  الرؤية المستقبلية  
  دور الجمعية الطبية البيطرية السعودية  تفعيل -

 إقامة المنتدى العلمي السعودي األول للطب البيطري في المنطقة الشرقية  -

 بالحيوان في المملكة العربية السعودية تفعيل دور الرفق  -

اض خطة المتالك الدولة لبعض انواع الطيور المهاجرة والتي تسهم في معرفة االمر الرفع بتوصية -
 ومدى انتقالها وفي مقدمتها مرض انفلونزا الطيور 

 لتميز في المميزاتإلبراز دور الطبيب البيطري والوصول الى ا المشاركة في وضع حلول و تصور -
مية مختلفة والتي نجمت عن توزعها في قطاع حكو الوظيفية والمعيشية والتدريبية واألكاديمية الخاصة به

ء وتوحيدها والدواوالبلديات وهيئة الحماية الفطرية وهيئة الغذاء وزارة البيئة والمياخ والزراعة  مثل
 .تحت قبة تجمعها

ها الىى البيطرية الخاصة وإلغاء فكرة الصيدليات البيطرية وتحويلالمشاركة في تطوير قطاع المنشأت  -
 .وناشطة في قطاع الثروة الحيوانيةة يعيادات بيطرية تكون عمل

ي الدواجن المشاركة في تأسيس جمعيات تعاونية ومجتمعية تعنى بقطاع الثروة الحيوانية مثل جمعية منتج -
يطري ية مربي الطيور والتي سيكون دور للطبيب البجمع –جمعية مربي الماشية  –بالمنطقة الشرقية 

 فيها والمستقبل الوظيفي لألطباء البيطريين

 .الفرص االستثمارية والمستقبل الوظيفي لألطباء البيطريين الوصول المساهمة في وضع -

 وذلك لوضع الحلول لبعض من األطباء البيطريين والمتخصصين المشاركة مع فريق عمل وطني طموح -
لك تض التي أصبحت مستوطنة في مملكتنا الغالية ودراسة البرامج التي وضعت ولم تستطع حل االمرا

نطالق المشكلة ووضع خطة زمنية في بؤرة وبائية ليتم القضاء على األمراض الموجودة بها ومن ثم اإل
 الى أماكن أخرى 

اكتسبتها  المشاركة في وضع خارطة وبائية في المملكة العربية السعودية من خالل الخبرة المهنية التي -
 والندوات والدورات التي حضرتها 

 الدراسة لإلحصائيات التي تتضمنها التقارير السنوية للوزارات بطريقة علمية بحثية  -

 .حلول لهاالمشاركة في مشروع وطني لتقييم األمراض الوبائية والمعدية ووضع  -

 

  

  

 

   

  


