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 دكتوراه ، ماجستیر. سعیدان بن العزیز عبد
 الصیدلة في مساعد أستاذ
 الصیدلة كلیة ، الصیدلة قسم

 ۱۷۳. ب. ص ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة
 السعودیة العربیة المملكة ، الخرج

Mobile: +966 554444118 Tel: +966 11 5884210 
 a.binsaeedan@psau.edu.sa: اإللكتروني البرید

 
 المھني التأھیل

 .۲۰۱٥ یولیو ، إنجلترا ، یوركشایر ویست ،) السرطان عالج معھد( برادفورد جامعة ):األدویة علم( دكتوراه• 
 للتدخل كھدف إلمكانیتھ الدوائي والتقییم ، الصغیرة غیر الخالیا وذ الرئة سرطان في MMP10 دور :الرسالة عنوان

 العالجي
 .۲۰۱۰ دیسمبر ، إنجلترا ، یوركشایر ویست ،) السرطان عالج معھد( برادفورد جامعة ):بامتیاز) (الصیدلة. (ماجستیر• 

 )VTAs( الجدیدة الدمویة األوعیة استھداف عوامل من لمجموعة المختبر في الخلویة السمیة تقییم :األطروحة عنوان
 .۲۰۰٥ مایو. السعودیة العربیة المملكة ، سعود الملك جامعة ، الصیدلة كلیة ):الصیدلیة العلوم. (بكالوریوس• 

 cinacalcet HCL ل السریریة السموم علم :النھائیة السنة أطروحة عنوان
 

  العمل خبرة
 العربیة المملكة العزیز، عبد بن سطام األمیر جامعة الصیدلة، كلیة األدویة، علم قسم األدویة، علم في مشارك أستاذ 

 ).تاریخھ حتى ۲۰۱۹( السعودیة
 العربیة المملكة العزیز، عبد بن سطام األمیر جامعة الصیدلة، كلیة األدویة، علم قسم األدویة، علم في مساعد أستاذ 

 ).۲۰۱۹ إلى ا ۲۰۱٥( السعودیة
 السعودیة العربیة المملكة ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة الصیدلة، كلیة الصیدلة، قسم األدویة، علم في محاضر 

 ).۲۰۱٥ إلى ۲۰۱۲(
 ۲۰۱۲ إلى ۲۰۰۹( السعودیة العربیة المملكة ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة الصیدلة، كلیة الصیدلة، قسم ،معید.( 
 ۲۰۰۸ إلى ۲۰۰٥( السعودیة العربیة المملكة )،والخرج الریاضالقوات المسلحة ( بمستشفى صیدلي.( 
 

 اإلداریة المناصب
 تاریخھ حتى ۲۰۱۸( السعودیة العربیة المملكة ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ، العلیا الدراسات عمادة عمید.( 
 تاریخھ حتى ۲۰۱۷( السعودیة العربیة المملكة ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ، المكتبات شؤون عمادة مشرف.( 
 ۲۰۱۸ إلى ۲۰۱٦ من( السعودیة العربیة المملكة ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ، العلیا الدراسات وكیل عمادة.( 
 العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ،)فاعلة استراتیجیة شراكات بناء( السابع االستراتیجي للھدف التنفیذي المدیر ، 

 ).۲۰۱۹(  السعودیة العربیة المملكة
  الخبرة مجال
 الخالیا زراعة 
 النوویة األحماض وتحدید تحضیر.  
 الجل الترشیح طریق عن واالنفصال البروتین عزل.  
 المناعیة والكیمیاء الخلوي العد في الدموي الكریات مقیاس استخدام یشمل الذي المجھري الفحص. 
 الخالیا تكسیر ، ELISA ، الجینات استنساخ ، البروتین تنقیة ، اإلنزیم فحوصات ، الطیفي التحلیل ، المناعیة المقایسة 

 .HPLC و الرقیق الكروماتوجرافي الفصل ،
 تحلیل Western Blot، الریبي النووي الحمض استخالص ، االغاروز وجل الكھرباء فصل باستخدامال DNA و 

RNA الضوئي الطیف قیاس و. 
 البكتیریا وزراعة وعزلالتعقیم  تقنیة. 
 NMR ، الذري االمتصاص والطیف الكتلة مطیافیة. 
 الجسم داخل الدوائیة الفحوص معظم إجراء، والقدرة على وتربیتھا المختبر في الحیوانات رعایة. 
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  اللجان عضو
 ۲۰۱۸( السعودیة العربیة المملكة ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ، المكتبات شؤون لعمادة الفنیة اللجنة رئیس.( 
 ۲۰۱۸( السعودیة العربیة المملكة ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ، المكتبات لشئون الدائمة اللجنة عضو.( 
 جامعة ، الصیدلة كلیة ، األمریكي لالعتماد الذاتیة الدراسة في واإلداریین التدریس ھیئة ألعضاء المعاییر لجنة عضو 

 ).۲۰۱۸( السعودیة العربیة المملكة ، العزیز عبد بن سطام األمیر
 السعودیة العربیة المملكة ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ، الصیدلة لكلیة اإللكتروني الموقع تطویر لجنة عضو 

)۲۰۱۸.( 
 حتى ۲۰۱۸( السعودیة العربیة المملكة ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ، العلمي البحث أخالقیات لجنة عضو 

 ).اآلن
 ۲۰۱۸( السعودیة العربیة المملكة ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ، والتدریب لالبتعاث الدائمة اللجنة عضو.( 
 العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ، والندوات المؤتمرات في التدریس ھیئة أعضاء لمشاركة الدائمة اللجنة عضو ، 

 ).اآلن إلى ۲۰۱۷( السعودیة العربیة المملكة
 إلى۲۰۱۹ من( السعودیة العربیة المملكة ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ، األكادیمیة المراجعة فریق لجنة رئیس 

 ).اآلن
 السعودیة العربیة المملكة ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ، الصیدلة لكلیة اإللكتروني الموقع تطویر لجنة عضو 

 ).۲۰۱۷ إلى ۲۰۱٥(
 المملكة ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ، الصیدلة كلیة ، العلمي البحث وأخالقیات االستراتیجیة لجنة رئیس 

 ).۲۰۱۷ إلى ۲۰۱٦( السعودیة العربیة
 ۲۰۱٦( السعودیة العربیة المملكة ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ، العلیا الدراسات لبرامج الدائمة اللجنة رئیس.( 
 المملكة ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ، الصیدلة كلیة ، العلمي البحث وأخالقیات االستراتیجیة لجنة ، عضو 

 ).۲۰۱٦ إلى ۲۰۱٥( السعودیة العربیة
 ۲۰۱٥( السعودیة العربیة المملكة ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ، الصیدلة كلیة ، البحوث وحدة على المشرف 

 ).۲۰۱٦ إلى
 العربیة المملكة ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ، الصیدلة كلیة ، الطالب وحقوق األكادیمي اإلرشاد لجنة ، عضو 

 ).۲۰۱٦ إلى ۲۰۱٥( السعودیة
 المملكة ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ، الصیدلة كلیة ، المیداني الصیدلي التدریب على اإلشراف لجنة ، عضو 

 ).۲۰۱٦ إلى ۲۰۱٥( السعودیة العربیة
 ۲۰۱٥( السعودیة العربیة المملكة ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ، الصیدلة كلیة ، المختبرات سالمة لجنة رئیس 

 ).۲۰۱٦ إلى
 األمیر جامعة ، الصحة بوزارة والدراسات للبحوث العامة االدارة مع التعاون مذكرة وتنفیذ لمتابعة العلیا اللجنة عضو 

 ).۲۰۱۹(  السعودیة العربیة المملكة ، العزیز عبد بن سطام
 السعودیة العربیة المملكة ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ،االستراتیجیة الخطة تنفیذ لمتابعة التنفیذیة اللجنة عضو 

 )۲۰۱۹.( 
 
 المجالس عضو
 الوقت إلى ۲۰۱۷( السعودیة العربیة المملكة ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ، العلمي البحث عمادة مجلس عضو 

 ).الحاضر
 اآلن إلى ۲۰۱۷ من( العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ، الجامعة مجلس عضو.( 
 إلى ۲۰۱۷( السعودیة العربیة المملكة ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ، العلیا الدراسات عمادة مجلس رئیس 

 ).الحاضر الوقت
 ۲۰۱۷ إلى ۲۰۱٦( العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ، الصیدلة كلیة ، الكلیة مجلس ، عضو.( 
 الحاضر الوقت إلى ۲۰۱٥( العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ، الصیدلة كلیة ، الصیدلة قسم مجلس ، عضو.( 

 
  التدریب وبرامج التدریبیة العمل وورش والندوات المؤتمرات

 
 الوطنیة الرئوي القلبي اإلنعاش لجنة - السعودیة القلب جمعیة في األداء ومھارات المعرفیة الوطنیة االختبارات أكملت 

 ).۲۰۱۸ أبریل BLS  )۲٦كمزود
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 الخرج ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ،) والتطبیق النظریة: النووي المغناطیسي الرنین( تدریبیة دورة حضر ، 
 ).۲۰۱۸ ، فبرایر ۲۲-۲۱( السعودیة العربیة المملكة

 البیانات" حول العربي الخلیج فرع/  الخاصة المكتبات لرابطة والعشرون الرابع السنوي والمعرض المؤتمر حضور 
 السلطان جامعة من مسقط میلینیوم جراند فندق في عقد الذي" المعرفة تكامل نحو الطریق: االستثماریة وآفاقھا الضخمة

 ).۲۰۱۸ ، ۸. مارس ٦( عمان سلطنة ، مسقط ، قابوس
 والمعارض للمؤتمرات الدولي دبي مركز في" والتقنیة الدوائیة للصناعات الدولي دبي ومعرض مؤتمر" حضور ، 

 .۲۰۱۸ ، مارس ۱ إلى فبرایر ۲۷ من" المتحدة العربیة اإلمارات
 الخرج ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ، الصیدلة كلیة في" البراءات مجال في" حول تدریبي برنامج حضور ، 

 ۲۰۱۷ أبریل ۲٦" السعودیة العربیة المملكة
 جامعة في وعقد ، والجودة التنمیة عمادة عقدتھا التي" السبورة مع اإللكترونیة االمتحانات" حول تدریبیة ورشة حضر 

 ).۲۰۱۷ ، ۰۷ مارس( السعودیة العربیة المملكة ، الخرج آل ، العزیز عبد بن سطام األمیر
 األمیر جامعة ، والجودة للتطویر الجامعة وكالة عقدتھا التي" اإللكترونیة المقررات بناء" حول تدریبیة ورشة حضر 

 ).۲۰۱٥ مارس ۱٦( السعودیة العربیة المملكة ، الخرج ، العزیز عبد بن سطام
 في وعقدت ، والجودة للتطویر الجامعة وكالة عقدتھا التي" للمؤسسة الخارجیة المراجعة" حول تدریبیة ورشة حضر 

 ).۲۰۱٥ فبرایر ۲٥( السعودیة العربیة المملكة ، الخرج ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة
 والمعارض للمؤتمرات الدولي دبي مركز في" والتقنیة الدوائیة للصناعات الدولي دبي ومعرض مؤتمر" حضور ، 

 .۲۰۰۷ مارس ۲۲-۲۰ ، المتحدة العربیة اإلمارات
 لمجلس التنفیذي المجلس عقدھا التي ، الخلیجي التعاون مجلس دول في الدواء جودة عن اإلبالغ نظام ندوة حضور 

 ).۲۰۰۷ فبرایر ۲۷-۲٦( الریاض ، سیرفیر مع بالتعاون الخلیجي التعاون مجلس لدول الصحة وزراء
 عقد الذي" والعشرین الواحد القرن في الدواء مستقبل" حول الصیدلیة للعلوم التاسع الدولي والمعرض المؤتمر حضرت 

 ).۲۰۰٥ دیسمبر ۲۱-۱۷( السعودیة العربیة المملكة ، الریاض ، سعود الملك جامعة ، الصیدلة كلیة في
 يلسكرا لمكافحة لوطنيا زآلمرا في) لسكانیةا لتربیةا مؤسسة( لثانيا يلسكرا مربي یبرتد برنامج ةحدو رحضو ، 

 ).۲۰۰٥ یسمبرد ۱٤-۳( یةدلسعوا لعربیةا لمملكةا ، ضلریاا
 لمملكةا ، ضلریاا ، يللسكر لوطنيا زآلمرا في) يلسكرا طبیعة( ۱ يلسكرا لمربي یبرلتدا برنامج ةحدو رحضو 

 ).۲۰۰٥ نوفمبر ۳۰-۱۹( یةدلسعوا لعربیةا
 لثانيا علنوا من لجدیدا يلسكرا داء لمعالجة یبیةرلتدا ورةلدا حضر )II (، لمتخصصةا لطبیةا لرعایةا عقدتھ يلذوا 

)SMC (، یةدلسعوا لعربیةا لمملكةا ، ضلریاا )۲۰۰٤ سبتمبر ۲۹.( 
 

 والمجتمع الجامعة خدمات
 من أبھا قصر فندق في المنعقد ، السعودیة الجامعات في العلیا الدراسات لعمداء عشر الثالث السنوي االجتماع في شارك 

 ).۲۰۱۸ أبریل ٤( السعودیة العربیة المملكة ، أبھا ، خالد الملك جامعة قبل
 مدرسة في عقدت التي" والعیوب الضرورة: الحیویة بالمضادات العالج" عن محاضرة تقدیم Algafekhy المتوسطة 

 .۲۰۱۸ فبرایر ۲۱" السعودیة العربیة المملكة ، الخرج ،
 العربیة المملكة ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة في المنعقد ، العربیة للغة الدولي بالیوم االحتفال فعالیات دعم 

 .۲۰۱۷ ، دیسمبر ۱۷-۱۷ ، السعودیة
 القرى أم جامعة في عقد الذي ، السعودیة الجامعات في العلیا الدراسات لعمداء عشر الثاني السنوي االجتماع في شارك 

 ).۲۰۱٦ دیسمبر ۱( السعودیة العربیة المملكة ، المكرمة مكة ،
 المتوسطة القفیخي مدرسة في" محدود غیر محدود غیر ضرر: الریاضیة المكمالت استخدام" بعنوان محاضرة عقد ، 

 ۲۰۱۷ مارس ۲۲” السعودیة العربیة المملكة ، الخرج
 دور" بعنوان بمحاضرة للكلیة المستمر التعلیم برنامج في شارك MMP10 الصغیرة غیر الخالیا ذي الرئة سرطان في 

 والخرج. العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ، الصیدلة كلیة في" العالجي للتدخل كھدف إلمكانیاتھ الدوائي والتقییم ،
 )۲۰۱٥ أكتوبر ۱۳”( السعودیة العربیة بالمملكة

 التحضیریة السنة أنشطة نجاح في شارك )MASARY (۲۰۱٥ - ۲۰۱٤ خالل 
 للطالب السابع العلمي المؤتمر فعالیات ضمن الكلیة لمؤتمر الصحیة البحوث مراجعة في شارك. 
 الخرج ، الصحیة للخدمات سلطان األمیر ومركز خالد الملك مستشفى في الصیدلة كلیة طالب تدریب على اإلشراف ، 

 ).۲۰۱۷ - ۲۰۱٥( السعودیة العربیة المملكة
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 تقدیر شھادات

 ۲۰۱۷ - ۲۰۱٦( الصیدلة كلیة مجلس في للمشاركة.( 
 الكلیة لمؤتمر الصحیة البحوث مراجعة في للمشاركة. 
 السعودیة العربیة المملكة ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة في عقد الذي العربیة للغة الدولي بالیوم االحتفال ، لدعم 

 ).۲۰۱۷ إلى ۲۰۱٦(
 ۲۰۱۷ - ۲۰۱٦( المیداني الصیدلي التدریب على لإلشراف.( 
 ۲۰۱٥ - ۲۰۱٤( ،) المساري( التحضیریة السنة أنشطة لدعم.( 

 البحث منحة دعم
 الرئیسي الباحث - 1

العنوان: تأثیر بعض المواد الفعالة المعزولة من قشور الكائنات البحریة على االلتھاب والتئام الجروح في الجرذان 
 .(٥۲۰۰۰ لایر سعودي) ، ممولة من عمادة البحث العلمي ، جامعة األمیر سطام بن عبد العزیز ، المملكة العربیة السعودیة

 ۲۰۱٥/۰۳/٥۲۳۳ :المشروع رقم
 
 المشارك الباحث -2

.Aالدولیة الشراكة 
 إلمكاناتھا) العربیة الجزیرة في المستخدمة أو/  و العربیة النباتات من( بیولوجیا النشطة النباتیة الكیمیائیة المواد تقییم :العنوان
 سطام األمیر جامعة ، العلمي البحث عمادة من ممول ، سعودي لایر ۰۰۰،۱٥۰( التخصصات متعدد نھج: للسرطان المضادة

 ).السعودیة العربیة المملكة ، العزیز عبد بن
 ۲۰۱٦/۰۳/٦٥٦٤ :المشروع رقم

 
B .البحث مجموعات 

 السكري لمرض الضار التأثیر ضد المعروف السكر لمرض المضاد النشاط ذات النباتات لبعض الوقائي التأثیر: العنوان
 الممولة ،) سعودي لایر ۱٦۰٫۰۰۰( الجرذان في الفمویة الدم سكر نقص أدویة مع المحتمل وتفاعلھم الرجال خصوبة على
 ).السعودیة العربیة المملكة المملكة ، العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة ، العلمي البحث عمادة من
 ۲۰۱۸/۰۳/٦٦۱۰ :المشروع رقم

 المھني التقییم شھادة
 العربیة المملكة في كصیدلي للعمل الصحیة للتخصصات السعودیة للھیئة التابعة المھني التقییم لجنة من شھادة على الحصول
 .السعودیة

 العزیز عبد بن سطام األمیر جامعة في تدریسھا تم التي المقررات
 الصیدلة كلیة في -أ

 على الخاص التشدید مع المشبكیة واللدونة التشابكي االنتقال مبادئ المساق ھذا یغطي ):PHL 322) II -الصیدلة علم. 1
 والحالة العصبیة والخالیا ، والتعلم ، الذاكرة واضطرابات ، االنتباه نقص متالزمة عالج في المستخدمة األدویة آلیات

 الطعام وتناول ، واإلدمان ، الزھایمر ومرض ، باركنسون ومرض ، القلق الفصام ، االكتئاب ، الصرع مثل المزاجیة
 الجانبیة اآلثار مناقشة ستتم. الدماغیة والسكتة والتوحد ، واأللم ، والنوم ، الشوكي الحبل وإصابات ، الغذائي والتمثیل

 .المخدرات ألفعال التجریبیة التوضیحیة الرسوم مع یتعامل سوف الدورة من التجریبي الجزء. الدوائیة والتفاعالت
 الجانبیة واآلثار ، واآللیات ، واالستخدامات ، الدوائیة اإلجراءات المساق ھذا یتناول ):(III- PHL 418الصیدلة علم. 2
 نظام على تعمل والتي ، الصماء الغدد على تؤثر التي العقاقیر لتلك الدوائیة والتفاعالت واالحتیاطات ، االستعمال وموانع ،

 تشل أو على تقضي التي للطفیلیات المضادة العقاقیر یتناول الدورة من آخر جزء. معالجة. والتخثر ، والدھون ، للدم المكونة
 واالضافیة المعویة والمواقع اللیمفاویة الغدد تصیب التي والدیدان الطفیلیات مختلف تطرد أو
 االستخدامات ، الدوائیة لإلجراءات الجزیئي األساس فھم على المقرر ھذا یركز ):(IV PHL 425- الصیدلة علم. 3

 بعض لعالج المستخدمة لألدویة الدوائیة والتفاعالت االستعمال موانع ، الضارة التأثیرات ، اإلجراءات آلیات ، العالجیة
 المحلیة واألدویة للجلطات المزیلة العوامل ، الثآلیل ، البھاق ، الصدفیة ، الشائع الشباب حب كما مثل الجلدیة األمراض
 .مناعیة أدویة یتناول الدورة من آخر جزء. السرطان من مختلفة أنواع لعالج األدویة یتناول كما. المصلبة

 والكلوي التنفسي للجھاز الفسیولوجیة الوظائف دراسة المساق ھذا یتناول ):PHL-226( ۲- األعضاء وظائف علم. 4
 العالقة مع نظام كل تضم التي التراكیب وصف سیتم. األلم مسارات مناقشة مع المركزي العصبي والجھاز الھضمي والجھاز



5 | P a g e  
 

 السیطرة إلى االنتباه إعطاء سیتم التنفسي النظام في ، ذلك على عالوة. نظام لكل والتنظیم التحكم وطرق البعض بعضھا بین
 الھضمي الجھاز في. والماء الكھارل استیعاب إعادة آلیات تغطیة سیتم ، الكلوي النظام في. التنفس على والعصبیة الكیمیائیة

 الغذائیة العناصر وامتصاص الطعام ھضم آلیات مناقشة سیتم ،
 االسنان طب كلیة في -ب
1 .DSX-455 :الجزیئیة واألسس ، وفعالیتھا الجراثیم لمضادات الكیمیائي التركیب بین العالقة دراسة المقرر ھذا یتناول 

 .األخرى األدویة مع وتفاعالتھا الجانبیة واآلثار ، السریریة واالستخدامات ، عملھا وآلیات ، ألنشطتھا
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  المنطوقة اللغات
 عربى 
 اإلنجلیزیة 
 

  البحث مجال
 السریریة الصیدلة علم ذلك في بما ، الصیدلة علم أقسام جمیع: عام. 
 محددة أبحاث مجاالت/  مجال: 

o النباتیة للمستخلصات والدوائیة السمیة األنشطة مختلف تحدید ، 
o حدیثًا المصنعة الكیمیائیة للمواد المختلفة والدوائیة السمیة األنشطة تحدید ، 
o حدیثًا المركبة للخالیا السامة للعوامل للورم المضاد النشاط تقییم. 

 
 مھارات

 فوتوشوب أدوبي و اوفیس مایكروسوفت المثال سبیل على ، واإلنترنت الكمبیوتر تطبیقات. 
 باستخدام ومعالجتھا البیانات تحلیل SPSS. 
 والبحثیة األكادیمیة المجاالت في الدولي التعاون اتفاقیات وتطویر صیاغة. 
 المجتمعیة واألنشطة والبرامج للمشاریع واالستراتیجیات الخطط تطویر على القدرة. 
 الفریق روح وتطویر الجماعي العمل من التمكن. 
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