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 السرية اذلاتية 

 محمد بن علي آل هيازع   / لألستاذ الدكتور   
 

   -: العنوان

 الفيصل  جامعة

 11533 الرياض,  50927 بريد صندوق  

 السعودية العربية اململكة

 

 -املؤهالت العلمية:

 . م1992 -الواليات املتحدة األمريكيـــــــــــــة  -دكتوراه فى الكيمياء  من جامعة بوسطن  •

 م. 1988 -الواليات املتحدة األمريكيـــــــــــة   -ماجستير فى الكيميـــاء من جامعة بوسطن  •

 . م1981 -اململكة العربية السعودية  -بكالوريوس كيمياء من جامعة امللك سعود  •

 -:الخبرات العملية

 من  •
ً
 م. 1/3/2015هـ املوافق  1436جمادى األول  10مدير جامعة الفيصل إعتبارا

 من  •
ً
إلى  م2015فبراير  14هـ املوافق 1436ربيع الثاني  25عضو مجلس الشورى أعتبارا

 .هـ 3/3/1438

م  2014ديسمبر 8هـ املوافق 1436صفر  16 من عودية وزير الصحة باململكة العربية الس •

  .م2015يناير   29هـ املوافق 1436ربيع الثاني  9إلى 

 هـ (.1436صفر  16هـ إلي 14/11/1428مدير جامعة جازان من )  •
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ــــــ إلــــــى 26/5/1423وكيــــــل جامعــــــة امللــــــك يالــــــد للدراســــــات العليــــــا والبحــــــ  العل ــــــ  مــــــن )  • ـه

 هـ (. 13/11/1428

 .هـ.13/11/1428األمين العام لجائزة أبها للتعليم العالي حتى  •

 .جامعة امللك يالد ـكلية العلوم ب -أستاذ بقسم الكيمياء  •

ـهـ إلـى 16/3/1421)  يالـد مـنبجامعـة امللـك والحاسـ  اللـي الهندسـة  عميد مكلف لكليت  •

 لكلية العلوم. ( ـه1/6/1423
ً
 إضافة إلى عمله عميدا

 لكلية العلوم بجامعة امللك يالد من )  •
ً
 هـ (.1/6/1423هـ إلى 27/5/1420عميدا

 لكلية التربية / فرع جامعة امللك سعود بأبها  من )  •
ً
ـهـ 26/5/1420هـ إلى  5/6/1417عميدا

.) 

 لكلية  •
ً
ـ   23/9/1415التربية / فرع جامعة امللك سعود بأبها من ) وكيال ـهـ 4/6/1417هـ الـــــــ

.) 

 0هـ1/2/1414الرياض من  -جامعة امللك سعود  -أستاذ مساعد  •

جامعـــــــة بوســـــــطن بالواليـــــــات املتحـــــــدة األمريكيـــــــة مـــــــن  -مـــــــدرس مســـــــاعد بقســـــــم الكيميـــــــاء  •

 م (. 1992م إلى مايو 1988)سبتمبر 

 

امللك  -امللك سعود  اتشترك فيها خالل فترة العمل بجامعواملجالس التى إاللجان 

 -:جازان - خالد

   .هـ14/11/1428 -نائ  رئيس مجلس جامعة جازان  •

 .هـ11/1428/ 14 -مدير جامعة جازان  •

 (.هـ1428/ 11/ 13هـ إلى 21/10/1419عضو مجلس جامعة امللك يالد  من )  •

هـ إلى 27/8/1426الجامعية بجامعة امللك يالد  من ) رئيس هيئة مشروع املدينة  •

 هـ (.11/1428/ 13
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هـ إلى  1/6/1423رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الطالبية بجامعة امللك يالد من )  •

 هـ (. 11/1428/ 13

  إلىهـ 1423/ 26/5 ) نائ  املشرف العام على مجلة جامعة امللك يالد من •

 (.هـ 11/1428/ 13

 (.هـ 10/1419/ 27 إلىهـ 1417/ 5/6 ) ك سعود منعضو مجلس جامعة املل •

  إلى هـ1419/ 14/10 ) عضو اللجنة االستشارية العامة بجامعة امللك يالد  من •

  (. هـ11/1428/ 13

  (. هـ1419/ 5/9 إلى هـ 1417/ 5/6 ) عضو مجلس العمداء بجامعة امللك سعود من •

 (.هـ1428/ 11/ 13  ىإل هـ 1423/ 1/6 ) رئيس املجلس العل   بجامعة امللك يالد من •

رئيس اللجنـة الدائمة للخطط واملناهج العلمية والنظام الدراس   بجامعة امللك   •

 (. هـ13/11/1428 إلىهـ 1423/ 1/6 ) يالد  من

رئيس اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدري  وشؤون املحاضرين واملعيديـن بجامعة  •

 (. هـ1428/ 13/11  إلى 1423/ 1/6) من امللك يالد  

   0رئيس لجنة إنشاء كلية علوم الحاس  اللي بجامعة امللك يالد •

   0رئيس لجنة إنشاء كلية الهندسة بجامعة امللك يالد  •

 

 -اللجان:املجالس و 

 عضو مجلس شؤون الجامعات.  •

 رئيس مجلس إدارة مدارس مسك.  •

 عضو مجلس أمناء جامعة امللك عبدهللا للعلوم والتقنية.  •

 عضو مجلس أمناء جامعة الفيصل. •

 . العلوميتيار  لجائزة امللك فيصل العاملية فرع رئيس لجنة ال  •

 الغد. جمعيةعضو مجلس إدارة  •
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 .العاقة ألبحاث سلمان امللكعضو هيئة جائزة  •

 عضو مجلس إدارة مدارس امللك فيصل.  •

 عضو مجلس التعليم العالي.  •

 عضو مجلس الخدمة املدنية. •

 الرئيس التنفيذي ملجلس وزارة الصحة. •

 رئيس اللجنة االستشارية الدولية لوزارة الصحة. •

 اللجنة الوطنية االستشارية لوزارة الصحة.رئيس  •

 رئيس مجلس الخدمات الصحية. •

 رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني. •

 رئيس اللجنة الوطنية ملكافحة التديين.  •

 . رئيًسا ملجلس إدارة املؤسسة العامة ملستشف  امللك فيصل التخصص   ومركز األبحاث •

 صة.رئيس مجلس إدارة املدن الطبية واملراكز املتخص •

 رئيس اللجنة الوطنية لرعاية املرض ى النفسيين وأسرهم. •

 عضو مجلس وزراء الصحة الخليجي التنفيذي. •

 عضو اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات. •

 مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.عضو  •

 . عضو مجلس التعليم بمنطقة عسير •

   .احة والفندقة بأبهان لعلوم السيعضو اللجنة التأسيسية لكلية األمير سلطا •

  .للمجلة السعودية للتعليم العالي عضو الهيئة االستشارية •

   .علوم بدول مجلس التعاون الخليجيعضو مجلس عمداء كليات ال •

 .ناطق اململكة العربية السعوديةعضو اللجنة االستشارية للموسوعة الشاملة مل •

 . ممثل وزارة التعليم العالي –عضو اللجنة السعودية األوكرانية املشتركة  •
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 .يق التجربة التنموية ملنطقة عسيرعضو اللجنة الرئيسية املكلفة بتوث •

 

  -املؤتمرات والندوات :

 شارك في العديد من املؤتمرات والندوات و االجتماعات الدايلية والعربية والدولية. 
 

  -االنتاج العلمي :

 ن املجالت العلمية املحكمة. في عدد م له العديد من األبحاث املنشورة


