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 المؤهالت العلمية 
 السنة البلد الجامعة  التخصص الدرجة العلمية 

جامعة والية أوهايو  علوم اللحوم دكتوراه 1

 الحكومية

الواليات المتحدة 

 االمريكية

 م2002

العلوم البيطرية  ماجستير 2

 الحيوية

جامعة والية أوهايو 

 الحكومية

الواليات المتحدة 

 االمريكية

 م1996

المملكة العربية  جامعة الملك فيصل بيطري طب بكالوريوس 3

 السعودية

 م1988

 

 

 العلمية المهام 
مساعد بكلية الطب البيطري والثروة الأستاذ صحة الغذاء : هـ )الى االن(1424 -

 جامعة الملك فيصل ،الحيوانية
 مشارك )دراسة خطورة اللحوم المتداولة خارج  مشروع الهدي باحث هـ 1425 -

على صحة الحجيج( معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث واألضاحي وأثره 

 الحج

باحث رئيسي )دراسة استخدام الماء الساخن لخفض الحمل الميكروبي هـ 1427 -

دم الحرمين الشريفين على أسطحه ذبائح لحوم الهدي واألضاحي( معهد خا

 ألبحاث الحج
ة ماجستير بجامع رسائلعدد من ممتحن خارجي لمناقشة هـ 1425-1432 -

 القصيم.
 .ات تدريبية في صحة وسالمة االغذيةدور (محاضر) هـ 1428 -هـ 1426 -

 

 
 

mailto:drzomu@gmail.com


 

 المهام االدارية 

 
 أوال: جامعة الملك فيصل

 

 وكيل عمادة شؤون الطالب للخدمات الطالبيةهـ  1425 -
 عميد شؤون الطالب1427 -
هـ رئيس بعثة جامعة الملك فيصل الى مشروع المملكة لإلفادة من  1438-1439 -

 لحوم الهدي واالضاحي خالل موسم الحج

 

 ثانيا: الهيئة العامة للغذاء والدواء

 

 االعالف إلدارةالمدير التنفيذي هـ 1432-1436 -
 هـ مدير ادارة الرقابة على المنتجات الحيوانية واالعالف1429-1431 -
 متفرغ بقطاع الغذاءهـ مستشار 1428 -
رصد متبقيات األدوية البيطرية في لحوم الماشية  هـ مدير برنامج 1429-1433 -

 قطاع الغذاء بالهيئة – والدواجن
 الهيئةقطاع الدواء ب تسجيل األدوية البيطرية في هـ عضو 1432-1436 -
 مجلس إدارة الجمعية السعودية للغذاء والتغذيةهـ عضو 1433 -1432 -

 

 والزيارات.المؤتمرات 

 أمريكا ،الدورة التدريبية لمفتشي االعالف بالواليات الفدرالية االمريكية، لويزيانا  -
 باريس فرنسا –اللقاء السنوي لمنظمة صحة الحيوان  -
 سويسرا –هيئة دستور االغذية )كودس(  –لمدراء مراقبة االعالف اللقاء العام  -
 المانيا –دورة تدريبية في تصنيع االعالف  -
 هوالندا –مر االوربي لمتبقيات الدوية البيطرية في االغذية المؤت -
 الصين  -مؤتمر سالمة الغذاء العالمي  -
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