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 المخاطر الوطنية إدارة/  أخصائي سالمة أغذية وإدارة جودة / طبيب بيطري

 
 الملف

 التنفيذي

   وبشقف بعمق تم إنجاز 
 
  العلوم البيطرية ودرجة الماجستي  الحيوان ورعاية  البيطريب الط مجال العمل ف

 
   مع درجة البكالوريوس ف

 
ف

 عام 17مع  سالمة األغذية وإدارة الجودة 
ً
  ا

 
  العمل ف

 
ة العملية الواسعة ف كاتمن الخير من ذوي . المتنوع القطاع الحكوم  الخاصة و  الشر

  إدارة السياسات واللوائح الخاصة بصحة الحيوان ومكافحة العدوى باإلضافة إىل إيجاد طرق جديدة للوقاية من 
 
ة ف االمراض الخير
  جميع مجاالت حماية البيئة والبحوث وسالمة الغذاء  لدي .ية ذات الصلةباستخدام اللوائح والسياسات الوطنية والدول يةالحيوان

 
دور ف

  والصحة العامة
 . واألمن الغذائ 

ة كات اإلنتاج الزراع  ، وبيوت األعمال الخاصة. سنتان من الخير   الشؤون التنظيمية ، واألعمال التجارية الزراعية ، وشر
 
ة متنوعة ف  خير

  تقييم المخاطر الوطنية وتح
 
 باإلضافة إىل إدارة استمرارية األعمال.  ليل اآلثار ف

 

 مجاالت المهارات الرئيسية 

 

 تخطيط األداء والتحكم    التفوق التشغيل  طبيب بيطري 

 حل المشاكل  
 
 عالج وتشخيص الحيوانات  المعرفة الطبية   إبداع ف

 مهارات التواصل  تحسي   إجراءات العمل  اتيجر  لألعمال  التخطيط االسير

 التقنيات التحويلية   رعاية المرض  وسالمة  إدارة الجودة  

 بناء الفريق والقيادة 

 إدارة إستمراية األعمال 

 إدارة الرعاية الصحية 
  تقييم المخاطر لصحة العامة والصحة

 الحيوانية 

 اإلدارة البيئية 

  الزراعة والدواجن  

 

 الخبرة العملية 

 

 
 حتى اآلن( - م2019، الرياض )أكتوبر  منشأة حكومية )سرية( يف قسم ضمان االستعداد للطوارئرئيس 

 
 :المهام األساسية

 
 

 (م2019سبتمبر  – م2012مارس )الصحة والرقابة البيطرية( بوزارة البيئة والمياه والزراعة ، الرياض  إدارةطبيب بيطري )

 

 :النقاط الرئيسية
 عل شهادة شكر وتقدير من و  حاصل  

  ورشة العمل إلعداد الخطة الوطنية لتطبيق اللوائح الصحية الدولية.  زارة الصحة لمشاركتر
 
 ف

  .اللجنة العلمية لسالمة األغذية  
 
 ممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة ف

  .الفريق العلم  لسالمة األغذية ولجنة إلعداد معايي  للمنتجات الحيوانية  
 
 عضو ف

  .وع السالمونيال  عضو لجنة مشر
 

 :المهام األساسية
  جميع أنحا  

 
وة الحيوانية ف وعات الير   برنامج مراقبة األمن الحيوي لمشر

 
وع تحديد فهم العالقة بي   المضيف ومسببات األمراض والبيئة والمساهمة ف ء المملكة ، ومشر

  لإلبل(. 
وئ  قيم االلكير  هوية الحيوانات )الير

  تتناول مكافحة االمراض الحيوانية وكذلك استنباط لوائح قوية لألمن الحيوي لمشاتقديم المساعدة  
ري    ع االبقار للجهات الحكومية فيما يتعلق بالقواني   والقواعد التر

 .  واألغنام واإلبل وعجول التسمي  
  .وة الحيوانية  تقديم خدمات تقنية لتنفيذ مجموعة من القواني   المتعلقة بقطاع الير
  لوزارة البيئة والمياه والزراعةتطوير  

وئ    لجميع اإلبل بالمملكة  عل الموقع اإللكير
وئ   برنامج التسجيل االلكير

  .ة كات األلبان الصغي    حل مشاكل بعض شر
اتيجية ف   توفي  مدخالت اسير

 وة الحيوابتدريب ا القيام   الير
 
  نية وطرق التعامل مع ألطباء البيطريي   والمساعدين البيطريي   عل تطبيق األمن الحيوي ف

وئ  ائح االلكير  . اإلبل هويةلتحديد الشر
 و قيم االلكير اف عل أول ورشة لير   للحيوانات واإلشر

وئ  قيم االلكير نامج الير   مهرجان الملك عبد العزيز للجمال كقائد لير
  للحيوانات بحضور وزير البيئة العب رئيس  ف 

ئ 
 والمياه والزراعة. 

  وضع آلية لتنفيذ الرقابة  
  يتم إنتاجها من مشاري    ع اإلنتاج الحيوائ 

 عل المنتجات الحيوانية التر

  تطوير دليل  
  مشاري    ع الدواجن االمن الوقائ 

وة الحيوانية )دواجن(( للدواجن لتقييم تنفيذ معايي  األمن الحيوي ف   . )برنامج الجودة الشاملة لير

 
 

 م2012مارس  - م2005أبريل , ندى) والتصنيع الزراعيبيطري )مصنع األلبان في شركة العثمان لإلنتاج مشرف 
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 :النقاط الرئيسية
 كة العثمان لإلنتاج والتصنيع الزراع  )ندى   شر

 )شغلت منصب عضو رئيس  ف 
 مجال صناعة األلبان والعناية بالصحة العامة لألبقار لضمان صحتها  

  المزرعة ف 
 .قدمت خدمات ف 

   
  تحديد حمل األبقار ف 

 بقرة / أسبوع 250يوم بنحو  100يوًما و  35مرحلة مبكرة خالل دور فعال ف 

  منتجات األلبان ندى الفعالةمساهمة لتقدير لإنجاز و  ثالثة شهادات حصلت عل  
 .ف 

 

 :المهام األساسية
 إنتاج األلبان وتحقيق أهداف وقدرات ومصالح اإلدارة  

 .ساهمت ف 
  اف عل   المزرعة من خالل اإلشر

وتوكول الحلب باستمرارمساعد رئيس  ف  ام بير  
  المحلب وتجميع الحليب، وضمان االلير

  صالة استقبال االبقار ف 
 .إنتاج اللير  ف 

 نامج التناسل  للقطيع من خالل مراقبة نظام التلقيح الصناع  للبقار ، وعالج األبقار المريضة وتوفي  تحسينات للتلقيح   األبقار تعزيز قيمة الير
 االصطناع  ف 

  ، ة سحب المضادات التأكد من المريضة ، بعد  الحضائر للحيوانات بانتظام بعد إطالق األبقار من  الشفاءعالج فعال ومراقبة عملية  وتوفي  تقييم صحة األبقار فير
 الحيوية

 ذلك تغذية البقر  
  الوحدة بما ف 

 .أتأكد من أنظمة الصيانة المناسبة ف 
  تقارير يومية لقسم إدخال البيانات االحتفاظ بسجالت دقيقة للوحدة وإعداد. 
 القطيع لحل أي مشكل  

في   من وحدة الحلب األخرى ف  ية / مسؤول إداري ، وتنظيم اجتماعات أسبوعية مع جميع المشر   القطيع شغل منصب منسق موارد بشر
ة ف 

  المناوبة الليلية
 .وتتبع أداء موظف 

 
 

 )م2005أبريل  - م2005الرياض ، )فبراير  -المملكة العربية السعودية  ,للتجارة والنقللخلف طبيب بيطري )مسلخ( في مؤسسة حمود العلي ا

 
 

 :النقاط الرئيسية
 )إدارة الخدمات الصحية للحيوانات ، ضمان ذبح الحيوانات بشكل صج  للمسلخ )قبل الوفاة وبعد الوفاة

 :المهام األساسية
  ذلك أداء عمل  

 .الجزارين ؛ الحفاظ عل ظروف الصحة والسالمة ، وسالمة الذبائح قبل الوصول إىل العمالءضمان التشغيل السلس للمسلخ بما ف 
 التعامل مع مشاكل العمالء واالستجابة الفورية لقضايا العمالء. 
  يصحية تقارير  إعداد   حالة وجود نزاعات بي   البائع والمشير

  .إىل وزارة الداخلية ف 

 التعليم  

 
  علوم سالمة 

  لندن )ماجستي  ف 
  ,  )2017األغذية وإدارة الجودة ، جامعة غرينتش ف 

وع التخرج: المعرفة والتصورات المتعلقة بالحليب الخام من قبل المستهلكي   ف  مشر
 المملكة العربية السعودية

  الطب البيطري والموارد الحيوانية ، جامعة الملك فيصل ) 
 )2005بكالوريوس ف 

 

   
 التطوير المهن 

التدريب و الشهادات

  22301: االنتهاء من دورة إدارة استمرارية األعمال وشهادة األيزو 2021مارس . 
  المثابرة والمرونة ، وإدارة األزمات ، و 2020مايو  

  قدًما ف 
واالستجابة بفعالية  مخاطر المؤسسة ،ال: االنتهاء من دورة استمرارية األعمال ، وتشمل هذه الدورة المض 

 .  
اض  اضية فعالة ، ومواجهة تحديات الفريق االفير  للمخاطر ، والتحول إىل متعاون ناجح ، وإنشاء فرق افير

  الجمعية البيطرية العالمية: حضور دورات مؤتمر 2020أبريل . 
  2019أكتوبر :  

   5إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث لمدة إكمل تدريتر  ف 
  الرياض ف 

  من  وحدة المخاطر الوطنية أيام ف 
الهيئة الوطنية إلدارة األزمات والكوارث ف 

 اإلمارات العربية المتحدة. 
  الرياض 15أيام من دورة التخطيط التشغيل  ) 3إكمال : 2019مارس  

 .ساعة( ف 
  اير   مركز تدريب  ISO22000 أيام من دورة نظام إدارة سالمة األغذية 5: أكمل 2019فير

 .بالرياض السعودية للمواصفات والمقاييسالهيئة ف 
  نت باللغة العربية ا: أكم2018ديسمير  EuFM. والمنظمة من قبل ل دورة تدريبية حول البحث عن مرض الحم القالعية عل اإلنير
  أ: 2018نوفمير  

  والتدريب ، ض الدواجن ، الذي أجراه المركز الدوىل  لدراسات امر أكمال دورة ف 
 . تايوانسياسة األراض 

  اير   مركز تدريب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض 5: إكمال دورة تدريب المدربي   لمدة 2018فير
 .أيام ف 

  مركز تدريب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض 5: إكمال دورة تدريب المدربي   لمدة 2018يناير  
 .أيام ف 

  نت : التدريب عل الحساسية لألغذية2016أكتوبر  . عل اإلنير
  ية ، : 2016أبريل  International House in London .دورة تدريبية متقدمة للغة اإلنجلي  
  ية المتوسطة العليا ، 2015يونيو  . Kaplan International English in London: مستوى اللغة اإلنجلي  
  الرياضأ 5المنشأ ، مركز التدريب الزراع  لمدة  يةض حيوانامر اال : 2014أبريل  

 .يام ف 
  مؤسسة مهارات تكنولوجيا المعلومات ، معتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية و2013أبريل  

 
 .3001003تحت رقم  TVTC : شهادة دولية ف

  اتيجيات: ورشة عمل دولية حول 2012يوليو   بجامعة اإلسكندرية كلية الزراعة ، مرص االسير
 .الحديثة لإلنتاج الحيوائ 

 
 التي تم المشاركة بها وورش العملالمؤتمرات 

  ورشة عمل لمقاومة مضادات الميكروبات2019ديسمير : 
  كة 2019أبريل  . للدواجن تأصيل: الورشة العلمية الثانية لشر
  2019أبريل  

  حوادث التسمم الغذائ 
  اللجنة الرباعية للتحقيق ف 

 . : ورشة عمل تضم أعضاء ف 
  اير   جامعة الملك سعود  2019 -ام المعلومات الجغرافية : ندوة رسم الخرائط وصحة نظ2019فير

 
 . ف

  المؤتمر العالم  لمنظمة2018أكتوبر : OIE مراكش  
 
 . حول مقاومة مضادات الميكروبات )وضع المعايي  موضع التنفيذ( ف

  المؤتمر السعودي السابع للغذاء والتغذية2018أكتوبر : . 
  المعدية. : التحالف السعودي لألمراض غي  2018أكتوبر 
  ورشة عمل اليوم العالم  للتوعية بداء الكلب بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض2018أكتوبر : . 
  عرص جديد من صناعة الدواجن 2018للدواجن  أرطات: أكاديمية 2018سبتمير  

 
 . ، التكيف واالزدهار ف

  كاء تأصيل الدواجن أكاديمية : 2018يوليو اتيجيي   ، التعاون مع الشر
 . االسير



  قطاع المأكوالت البحرية ، الر 2018يوليو  
تبة عل المملكة العربية السعودية ف   . ياض: مقدمة لإلطار التنظيم  لمنظمة التجارة العالمية: اآلثار المير

  ال 17025: المواصفة القياسية الدولية 2018مايو  
ي ، وتجربة مختير سالمة األغذية ف    تنظيم العمل المختير

  الحصول علف 
يدة ف   ISO 17025: 2005 ير

 ورش عمل اللوائح الصحية الدولية ، وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. 
  ء. حسا : اليوم العالم  البيطري ، اال 2018أبريل 
  فعاليات األسبوع العالم  الوع  بالمضادات الحيوية بوزارة الصحة بالرياض2017ديسمير  

 : ساهم ف 
 

 األخرى:المشاركات 
  اللقاء اإلرشادي االسبوع  بعنوان سالمة الغذاء واالستخدام االمثل لألدوية البيطرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة 2021أبريل  

 : المشاركة ف 
  ة عن المشاركة بعرض تقديم  : 2019سبتمير   المملكة العربية السعودية األمن الحيوي لمشاري    ع الحيوانات الكبي 

  مؤتمر ف 
وة  EuroTier Middle East ف  لير

 الحيوانية. 
  ورشة العمل العلمية الثانية 2019أبريل  

  أكاديمي: حصلت عل درع للمشاركة ف 
كة والوزارةتأصيل الدواجن وذلك  ةف   لتنسيق الورشة بي   الشر

  وزارة البيئة والمياه ةشاركالم: 2019مارس  
  اليوم العالم  لمكافحة السل ف 

  تعزيز الصحة العامة ف 
  عرض تقديم  حول دور األمن الحيوي ورعاية الحيوان ف 

والزراعة  ف 
 ))الرياض

  سياق المضادات الحيوية ال ةشاركالم: 2018نوفمير  
  المنتجات الحيوانية ف 

  عرض تقديم  عن بقايا المضادات الحيوية ف 
  مركز ف 

بيطرية والمقاومة الميكروبية ف 
 )التدريب التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة )الرياض

  وزارة البيئة والمياه والزراعة )الرياض ةشاركالم: 2018مارس  
  اليوم العالم  للسل ف 

  عرض تقديم  عن السل البقري وسالمة الغذاء ف 
 )ف 

  لندن الحديث التوظيفعرض مزيارة(( 
  االسماك  سوقزيارةBillingsgate  (لندن( 
  معهد علوم وتكنولوجيا األغذية )لندنزيارة( 
  ة )لندنزيارة معرض  )المسائل الغذائية عل الهواء مباشر
  سوقBorough   لندن(للمأكوالت الشعبية الخام( 
   

  )الطائفالمشاركة ف 
 )منتدى النحل الوطت 

  تمور العالم )الرياضمعرض حضور( 
 صنع المعدات للتخلص الصج  من مشاري    ع الدواجنزيارة م  - Green Wonder Biotech Co ،LTD (Taiwan) 
 من المزرعة إىل حالة الشوكة- Fun Sun Industrial Co. ،LTD  (تايوان( 
  جامعة بينغتونغ الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ، كلية الطب البيطري )تايوانزيارة( 
  الوطنية ، كلية الطب البيطري )تايوانجامعة تشونغ شينغ زيارة( 
  زيارةCharoen Pokphand Enterprise CO ،LTD- مصنع لتجهي   اللحوم )تايوان( 

 عضوية 

 لندن  
  معهد علوم وتكنولوجيا األغذية ف 

 .عضو ف 
 الجمعية السعودية للغذاء والتغذية  

 عضو ف 
 عضو اللجنة العلمية لسالمة األغذية 
 نيةعضو لجنة التغذية الوط 
 المملكة العربية السعودية للمنظمة الدولية لصحة الحيوان لحقوق ضابط اتصال  

 م06/10/2019إلى  م24/10/2018من  (OIE) الحيوان ف 
 الهيئة العامة للغذاء والدواء  

  )عالمة األغذية( ف 
 عضو لجنة الدستور الغذائ 

 تفاصيل شخصية

 
 الجنسية: سعودي 
  :1977أكتوبر  25تاري    خ الميالد 
 وج  الحالة االجتماعية: مير 
 ية والعربية  اللغات: اإلنجلي  


