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 د / محمد بن أحمد حسين محمد  :اإلسم 

 م .   04/1960/ 13، الموافق  هـ 06/10/1379 -جدة  :مكان وتاريخ الميالد 

 بكالوريوس في الطب البيطري والثروة الحيوانية من جامعة الملك فيصل  :المؤهل العلمي 

 . (ثة الة الثم ، )الدفع  1982هـ الموافق  1402عام  :تاريخ التخرج 

 سنة في مجال العمل الحكومي )وزارة الشئون البلدية والقروية( .  34 :عدد سنوات الخبرة 

 

 :إنجازات شخصية 

 هـ .   2016جائزة المراعي للطبيب البيطري المتميز في خدمة الطب البيطري والمجتمع لعام  •

 م .    2015بيطري لعام جائزة الطبيب البيطري المتميز في اليوم العالمي للطبيب ال •

أول طبيب بيطري يعمل في اإلشراف على العمل البيطري بمسلخ المعيصم بالمشاعر المقدسة خالل   •

 هـ .   1405موسم الحج عام 

إنشاء أول موقع بيطري عربي على اإلنترنت يقدم خدماته لألطباء والمساعدين البيطريين ومربي  •

 ي .  الحيوانات والمهتمين بالمجال البيطر

الطيور  -الكالب  -كة متكاملة الخدمات لعالج الحيوانات األليفة )القططبالممل دةياإنشاء أول ع •

 والزواحف( .  

 صاحب فكرة إنشاء الوحدات النسائية بأمانة منطقة الرياض واإلشراف عليها ومتابعة تشغيلها . •

 

 :العمل الحالي 

 طرية( .  ت البي)مختصون في الخدماشركة أليفة للتجارة ل الرئيس التنفيذيمالك ومؤسس و •

عيادات الحيوانات األليفة المتقدمة )مختصون في عالج الحيوانات شركة مالك ومؤسس ومدير عام  •

 . واألحساء األليفة الصغيرة( بالرياض والخبر 

 عضو مجلس إدارة الجمعية الطبية البيطرية السعودية .  •

 عضو الجمعية الطبية البيطرية األمريكية . •
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   :سابقة الخبرات ال

 

   :ء بلدية اإلحسا :أوالً 

 هـ . 30/06/1406وحتى  هـ  27/04/1404من  :فترة العمل  .1

  :نوع العمل  .2

 مراقبة أسواق اللحوم واألسماك والدواجن والتفتيش عليها . .1

 اإلشراف على مسلخ اإلحساء اآللي .  .2

 هـ .  1405م الحج عام  اإلشراف على تشغيل مسلخ المعيصم بالمشاعر المقدسة خالل موس .3

 

 :الرياض  أمانة منطقة :ثانياً 

 هـ . 30/07/1435هـ وحتى  01/07/1406من  :فترة العمل  .1

  :نوع العمل  .2

 . ألمانة منطقة الرياض التابع اإلشراف على مسلخ الرياض اآللي + مسلخ األهالي  .1

 المراقبة والتفتيش على محالت األغذية بمدينة الرياض .  .2

 هـ .  30/12/1410 وحتىهـ  1408/ 22/09مدير إدارة المسالخ من  .3

 هـ .  01/01/1411ة البيئة اعتباراً من مستشاراً بمكتب مدير عام صح  .4

اعتباراً من  بأمانة منطقة الرياض المشرف على الدراسات واألبحاث باإلدارة العامة لصحة البيئة  .5

 هـ ولمدة سنة من تاريخه .   16/11/1426

 ( سنوات .4رة )تمدير عام مكتب وكيل األمانة المساعد للخدمات ولف .6

وإعداد هيكلها ة الرياض المشرف العام على إنشاء الوحدات النسائية بأمانة منطقصاحب الفكرة و .7

 ومتابعة تشغيلها .التنظيمي والتوظيف 

 .   ة الرياضأمانة منطقالمشرف على إعداد ومتابعة مؤشر أسعار السلع الغذائية الذي أنشأته  .8

 ( سنوات .4للشئون المالية واإلدارية ولفترة مقدارها )لرياض منطقة اأمين مدير عام مكتب مساعد  .9

 

 

 :دورات تدريبية 

 لمدة شهرين .  بالرياض دارة دورة في برنامج مكافحة الغش التجاري في مجال األغذية بمعهد اإل •

 دورة في نظام تشغيل الحاسب اآللي لمدة ثالثة أشهر .  •

 أشهر . دورة في مقدمة علوم الحاسب اآللي لمدة ثالثة  •

 دورة في إدارة المكاتب لمدة شهر ونصف .  •

وحتى  هـ  1325/ 15/1 العامة بالرياض لمهارات اإلشرافية بعهد اإلدارةدورة تنمية ا •

 هـ .  10/2/1425

 ة لمدة اسبوعين . بيقات على أنظمة األمانمقدمة في النوافذ والتط •
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 ن . مقدمة في استخدامات اإلنترنت والبريد اإللكتروني لمدة اسبوعي •

يك للتدريب واإلستشارات لمدة التطوير المتقدم للسكرتير التنفيذي والمساعد الشخصي بمركز يورومات •

 خمسة أيام . 

 ية للتنمية اإلدارية لمدة اربعة أيام . ندوة جائزة اإلنترنت في المنطقة العربية للمنظمة العرب •

 

   : األعمال التي شاركت بها 

 

 : نادي أمانة منطقة الرياض الرياضي .1

 ث سنوات .منذ تأسيسه ولمدة ثالوإدارته اإلشراف على نادي األمانة  :نوع المشاركة •

 أمانة منطقة الرياض .  : الجهة المسئولة •

 م خالل تلك الفترة . تنظيم البطولة الرمضانية لكرة القد :مالحظات •

 :الشهرية أمانة منطقة الرياض الثقافية )مجلة( رسالة  .2

 عضو تحرير .  :نوع المشاركة •

 أمانة منطقة الرياض .  : الجهة المسئولة •

 صدورها بعد ثالث سنوات . من العدد الثامن وحتى توقف :مالحظات •

 : ة الرياضبأمانة منطقإعداد البرامج التطويرية لإلدارة العامة لصحة البيئة  .3

 المشاركة في إعداد المادة الفنية والعلمية .  :كة نوع المشار •

 ة بأمانة منطقة الرياض . مة لصحة البيئاإلدارة العا :الجهة المسئولة   •

 :إعداد عدد من الدراسات التطويرية  .4

 المشاركة في إعداد المادة .  :اركةنوع المش •

 أمانة منطقة الرياض . باإلدارة العامة لصحة البيئة  : الجهة المسئولة •

 :العام لمرض حمى الوادي المتصدع  نسقالم .5

 إصدار التقارير والمتابعة . :نوع المشاركة •

 اإلدارة العامة لصحة البيئة أمانة منطقة الرياض . : الجهة المسئولة •

 . ة الرياض منطقأمانة أعمال إصدار التقارير اليومية واألسبوعية فيما يخص  :حظاتمال •

   :هـ   1418مؤتمر التنمية وأثرها في البيئة عام  .6

 عضو بلجنة السكرتارية . :شاركةنوع الم •

 ية . البلدية والقرووزارة الشئون   : الجهة المسئولة •

 ونتيننتال .إضافة إلى اإلشراف على إسكان الضيوف بفندق االنترك :مالحظات •
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 : هـ  1419الدورة الثامنة والثالثين للمكتب الدائم لمنظمة المدن العربية عام  .7

 .عضو بلجنة السكرتارية  :نوع المشاركة •

 منظمة المدن العربية . : الجهة المسئولة •

 :هـ   1420غذاء( عام لقاء صحة البيئة األول )الصيف وسالمة ال .8

 لمطبوعات والعرض . رئيس لجنة ا :نوع المشاركة •

 اإلدارة العامة لصحة البيئة أمانة منطقة الرياض . : الجهة المسئولة •

 كذلك إعداد العرض المقدم في حفل االفتتاح وتقديمه . :مالحظات •

   :هـ   1422لحوم( عام لقاء صحة البيئة الثاني )سالمة ال .9

 رئيس لجنة المطبوعات . :نوع المشاركة •

 اإلدارة العامة لصحة البيئة أمانة منطقة الرياض . : الجهة المسئولة •

 :لجنة دراسة أوضاع األطباء البيطريين   .10

 عضواً ممثالً عن وزارة الشئون البلدية والقروية .  :نوع المشاركة •

 ون البلدية والقروية . بقرار من وزارة الشئ : الجهة المسئولة •

وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشئون البلدية والقروية بمشاركة عضو من وزارة المالية و :مالحظات •

 ووزارة الزراعة . 

 :لجنة دراسة أوضاع األطباء البيطريين   .11

 عضو ممثالً عن وزارة الشئون البلدية والقروية .  :لمشاركةنوع ا •

 بمجلس الوزراء .  هيئة الخبراء : الجهة المسئولة •

الية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الشئون البلدية والقروية بمشاركة عضو من وزارة الم :مالحظات •

 ووزارة الزراعة ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة . 

 

   :زة إنجازات متمي

  لجنة التوعية بسالمة الغذاء وجودته .1

 رئيس اللجنة .  :نوع المشاركة •

 هيئة الغذاء والدواء . : الجهة المسئولة •

 هـ . 1427هـ حتى نهاية عام 1425/ 12/9من  :مالحظات •

 

 :بمكتب الوكيل المساعد للخدمات  ISO:2001الحصول على شهادة الجودة في العمل اإلداري  .2

 على تطبيق برنامج الجودة وإجراءات العمل .  الرئيس والمشرف :نوع المشاركة •

 نطقة الرياض المساعد للخدمات .مكتب وكيل أمانة م : الجهة المسئولة •
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  :طبية البيطرية السعودية الجمعية ال .3

 نائب الرئيس . :نوع المشاركة •

 جامعة الملك فيصل .  : الجهة المسئولة •

ً  :مالحظات •  عضو مجلس إدارة .  للفترة األولى والثانية منذ إنشائها وحاليا

 :اللجنة التنفيذية لالنتخابات بمدينة الرياض  .4

 نة المساندة .عضو اللجنة التنفيذية ورئيس لج :نوع المشاركة •

 أمانة منطقة الرياض .  : الجهة المسئولة •

 الدورة الثانية النتخابات أعضاء المجالس البلدية بالمملكة . :مالحظات •

  :دية بالرياض فرع الجمعية الطبية البيطرية السعو .5

 .ممثالً لرجال األعمال عضو مجلس إدارة الجمعية  :نوع المشاركة •

 . بالرياض عية الطبية البيطرية السعودية الجمفرع  : لجهة المسئولةا •

 . للفترة األولى :مالحظات •

 

   : العروض التقديمية التي أعددتها 

 : عرض الصيف وسالمة الغذاء  .1

 ي األول . لقاء صحة البيئة العلم :مكان تقديم العرض •

 هـ .   1420 :تاريخ العرض •

 :ي المتصدع عرض جهود األمانة في مكافحة حمى الواد .2

اجتماع أمناء المدن بالمملكة مع معالى وزير الشئون البلدية والقروية بمدينة  :مكان تقديم العرض •

 الرياض . 

 هـ .  1421 :تاريخ العرض •

 ي المتصدع . بمناسبة إنتهاء أعمال مكافحة مرض حمى الواد  :مالحظات •

  :فلم وثائقي عن سالمة اللحوم  .3

 بيئة الثاني )سالمة اللحوم( . للقاء صحة ا  :مكان تقديم العرض •

 هـ .  1422 :تاريخ العرض •

 إعداد المادة العلمية واإلشراف على تصوير ومونتاج الفلم .  :مالحظات •

 :عرض عن خطة واستعدادات أمانة منطقة الرياض لعيد األضحى المبارك  .4

 اجتماع رؤساء البلديات مع سمو أمين منطقة الرياض .  :تقديم العرضمكان  •

 هـ .  1422 :رضتاريخ الع •
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 :عرض عن جهود اإلدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض  .5

 مدارس الملك فيصل .  :مكان تقديم العرض •

 هـ .  1423 :تاريخ العرض •

 بمناسبة يوم البيئة العالمي .  :مالحظات •

 :ك استعدادات أمانة منطقة الرياض لعيد األضحى المبارعرض عن خطة و .6

 تماع رؤساء البلديات مع سمو أمين منطقة الرياض .  اج :مكان تقديم العرض •

 هـ .  1423 :تاريخ العرض •

 :عرض عن مشروع تطوير أداء المراقب الصحي بأمانة منطقة الرياض  .7

وزير الشئون البلدية والقروية بمدينة  اجتماع أمناء المدن بالمملكة مع معالى :مكان تقديم العرض •

 الرياض . 

 هـ .  1424 :تاريخ العرض •

 :ض عن تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المحالت التجارية بمدينة الرياض عر .8

اجتماع أمناء المدن بالمملكة مع معالى وزير الشئون البلدية والقروية بمدينة  :مكان تقديم العرض •

 الرياض . 

 .  هـ 1424 :تاريخ العرض •

 :لرياض لحماية البيئة امتها اإلدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة اعرض عن الدورة التي أق  .9

 ندوة الصحة المدرسية .  :مكان تقديم العرض •

 هـ .  1424 :تاريخ العرض •

 بمناسبة يوم الصحة العلمي . :مالحظات •

 :ياض عرض عن مؤشر أسعار السلع االستهالكية الذي أنشأته أمانة منطقة الر  .10

 إمارة منطقة الرياض .  :قديم العرضمكان ت •

 هـ .  1429 :تاريخ العرض •

 بمناسبة تكريم سمو أمير منطقة الرياض المشاركين والداعمين للمؤشر .  :حظاتمال •
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   :العنوان الحالي 

 

  :شركة أليفة للتجارة  .1

 +  99611 254  68/ 4467  :هاتف  •

 + 96611 254  4404  :فاكس  •

 + 9665 6069  6661 :نقال  •

 

  :بريد إلكتروني  .2

• husseindvm@alefah.com   

• husseindvm@gmail.com 

 

   :مواقع التواصل اإلجتماعي  .3

   husseindvm :فيس بوك  •

   @APCvet :تويتر  •

   dr-mohammed-a-hussein-dvm : نكد إنيل •

 

  :مواقع إلكترونية  .4

• www.alefah.com   

• www.adpetclinic.com   

• www.arabvet.com   

 

 

 


