
سيــــرة ذاتيــــة
1)  معلومات شخصية:

االســــــــــــــــــــــــــــــم :   األستاذ الدكتور. عبداهلل بن محمد بن 
اإلبراهيم  الربيـــــــش 

الجنسيــــــــــــــــــــــة : سعــــــــودي
تاريخ امليـــــــــــــالد : 04/07/1377هـ  22/08/1961م
مكـــــان امليـــــــــالد: بريدة  ــ  اململكة العربية السعودية

الحالة االجتماعية : متزوج وأب ألربع أبناء.
املنصـــــــب الحالي : مدير جامعة الدمام 

2) املؤهـــــالت العلمية (بدءاً باألحدث)

1
الزمالـــــــــــة الكنديــــــــــة في تخصص األمـــراض الصدرية  

جامعة البرتـــــا
1994م

زمالة املجلس العربي للتخصصات الطبية في تخصص 2
األمراض الباطنيـــة

1991م

زمالــــة جامعــة امللك فيصــل في تخصص األمـراض 3
الباطنيـــة- الدمــــــام

1991م

بكالوريس الطب والجراحة جــــــــــــــامعة امللـــــك 4
فيــــــــــــــــــصل- الدمام

1984م
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3) السجل الوظيفي

مديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر جامعـــــــــة 1
الدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

منذ 30/12/1430هـ وحتى 
تاريخه.

2
وكــيــــــــــــل جـــامــعـــــــــة امللــك 

فيصــــــــل- الدمـــــــام

منذ 1428هـ (ابريل 2007) 
حتى

29/12/1430هـ

3
املشــرف العــــــــام ملستشفى امللــك فهد 

الجامعي بالخبر
منذ 1426هـ (2005) حتى 

تاريخه

عميد كلية طب األسنان جامعة امللك فيصل-4
الدمام

1426هـ - 1427هـ

عميــــــد كليــــة الطب- جامعة امللك فيصل ـــ 5
الدمام

مارس 2004- مارس 
2007م

6
وكيل كليــــــــة الطب للدراســـــــات العليـــــــا 
والبحــث الــعــلــمــــي ـــ جـــامــعـــــــــــــة 

امللك فيصــــــل ـــ الدمــــــــــام

ديسمبر2003 – 
مارس2004م

7
وكيـــل الكليـــــــة لشئــــــون التـــدريب ـــ كلية 
العلـــوم الطبيــــة التطبيقيــــة ـــ جامعـــة امللك 

فيصـل ـــ الدمــــــام

ديسمبر 2001- ديسمبر 
2003م

8
رئــيــــــس قــســــــــم األمـــــــراض 

البـاطنيــــة ـــ كليـــــــــــة الــطــــــــــــب ـــ 
جـــــــــــامــعـــــــــة الــمــلك فيصل- الدمام

يونيو1999- يونيو2001م

9

رئـيـــــس قــســــم األمـراض 
الــبــــــــاطـــنــيـــــة بــــاإلنــابــــة كليـــــــــة 

الــطـــب ـــ جـــــامـعـــــة فــيــصــــــل ـــ 
الــدمـــــــام

يونيو2001- ديسمبر2001م
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4)السجل املهني

1
0

رئيس قسم العالج التنفسي ـــ  كليــة العلــــوم 
الـطبيــــة الــتـطبيقيـــــــــــة ـــ  جامعــــــة امللك 

فيصـــل ـــ  الــدمـــــــام
1998- 2004م

1
1

رئــيــــــــــــس قــســــــــــــم 
الـــعــــــــــــــــــالج الــتــنــفــســــــــــــي ـــ 

مستشفــــــى امللــــــــك فهـــــــــــد 
الجامعــــــي بـــالخبـــــــر

1997- 2004م

1
2

منسق الدراســـات العليا- قسم األمراض 
الباطنية- كليـــــــــــــة الطب- جامعـــــــة امللك 

فيصـــل- الدمام
1997- 2001م

1
3

زمــــيــــــــــــــــــل أول، قــســـــــــــــم طــــــب 
األمــــــــــــــــــراض الصـــــدرية ـــ جــامعة 

البـرتا ـــ  ادمـنـتــــــــون ـــ  كـنــــــدا
1993- 1994م

رئيـــــــس األطباء املقيمني  ـــ  قسم األمراض 
الباطنيـــــة مــســتـشـفـــــى الــمـلـــك 
فــهــــــــــد الجـــــــامعي بالخبـــــــر

1988- 1990م

أســـــــــــــتاذ 1
قسم األمراض الباطنيـــة- كليـــة 
الطب جامعة امللك فيصل- الدمام

منذ 
2013م حتى اآلن

أســـــــــــــتاذ 2
مــشـــــــــــارك

قسم األمراض الباطنيـــة- كليـــة 
الطب جامعة امللك فيصل- الدمام

نوفمبر 2004م حتى 
م2012
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أســتـــــــــــاذ 3
مـســــاعــــــــد

قسم األمراض الباطنية كليــة 
1995م- 2004مالطب- جامعة امللك فيصل- الدمام

4
استشــــــــاري 

أمــــــــراض باطنية/ 
أمراض صدرية

قسم األمراض الباطنية ـــ 
مستشفى امللك فهد الجامعي 

بالخبر
منذ 1995م حتى 

اآلن

أخصائي أمراض 5
باطنية

قسم األمراض الباطنية- مستشفى 
1990- 1992مامللك فهد الجامعي بالخبر

6

زمــــيـــــــــــــل فـــي 
طـــــــب 

األمــــــــراض 
الصدريــــــة

1992- 1994مجامعة البرتا- ادمنتون-البرتا كندا

7

زمـيــــــــــل أول في 
طـــــــب األمـــــراض 

الصدريـــــــة
1993- 1994مجامعة البرتا-ادمنتون-البرتا كندا

رئيـــس األطباء 8
املقيمني

قسم األمراض الباطنية- مستشفى 
1989- 1990مامللك فهد الجامعي بالخبر

طــبــيـــــــــــــب 9
مــــقـــيــــــــم

قسم األمراض الباطنية- مستشفى 
1986- 1990مامللك فهد الجامعي بالخبر

1
0

طــبــيــــــــــــب 
امــتــيــــــــــاز

مستشفى امللك فهد الجامعي 
1985- 1986مبالخبر
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5) عضوية املجالس العلمية واإلدارية::-

6) عضوية اللجان العلمية واإلدارية::-

1
عــــضــــــــــــــــــــو مــــجـــلـــــــــــــــس جـــامــــعــة 

امللك فـــيـــصـــــــــــــــــــل
منذ 1425م حتى 

اآلن

2

نــــــــائـــب رئيــــس املجلـــــــس العلمـــــــــــي 
لألمـــــراض الباطنيــــــــة لــلــهــيــئــــــــــــة 
الــســعــوديــــــــــــــة لــلــتــخصصـــــــــــات 

الصحيـــــــــــة

1423هـ

3
عضو مجلـــس إدارة سعـــود البـــابطني ألمـراض 

وجراحة القلـــب
1426هـ

4

عضو مــجــلـــــس كــلــيـــــــــــة الــطـــــــب- 
مــــديــنــــــــــــــة الــمـلك 

عــبــــــــــــــدالــعـــــــــــزيـــــــــــــز الــــطــبــيــــــــــــة 
لــلــحــــــرس الـوطـنـــي

1426هـ

عــضـــــــــو مــجــلــــــــــــــــس كــلــيــــــــــــــة 5
1427هـالــتــمـــــــــــــــريــــــــــــــــــــض

6
عــضـــــــــــــو الــــمــــجــــلــــــــــــس األعــلـــــــــــى 
لــكــلــيــــــــــــــــــــــــــــــة األميــــــــــــر سلطــــــان 

العسكريـــة للعلـــــــــوم الصحية بالظهــران
1427هـ

رئيس لجنة مكافحة العدوى- مستشفى امللك فهد الجامعي 1
بالخبر

 -1997
1998م

رئيس اللجنة الطبية الصيدلية-مستشفى امللك فهد الجامعي 2
بالخبر

 -1998
1990م
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عضو لجنة مكافحة العدوى- مستشفى امللك فهد الجامعي 3
بالخبر

 -1995
1997م

عضو الـلــجــنـــــــــة الــمــركــزيـــــــــــة لــإلشـــــــــراف 4
عــلــــــى الــتدريــــب فــــي الــمــجــلـــــــــس 

الــعــلــمــــــــي لــألمـــــــراض الـبــــاطـنـيـــــــة للهيئـــــــة 
الــسعــــــوديــــــــة لــلــتــخــصــصـــــــات الصحية-املنطقة 

الشرقيــــــــــــــــة

 -1998
1999م

الــمــشـــــــــــــــــرف عــلــــــــــى الـــهـــيــئـــــــــــــة 5
السعوديـــــــة للتخصصـــــــات الـــصـــحـــيــــــــــــــــــــة   
ـــ    فــــــــــــــــرع الــمــنــطـــقــــــــــــــة الــشرقيـــــــــــــــة

 -1999
2004م

عضو اللجنـــــــة التنظيميــــــة لنـــــدوة آخـــــــــر 6
املستجــــــــدات في طـــــــب األمـــــــراض 

البــــــاطــنــيـــــــة ـــ كــلــيــــــة الطب ـــ جامعـــــة امللك 
فيصل

1999م
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تابع : عضوية اللجان العلمية واإلدارية::-

7) عضوية املنظمات والجمعيات العلمية واملهنية::-

عضو لجنة الترقيات باملديرية العامة للشئون الصحية7
بــــــــــــــــــالــمــنــطــقـــــــــــــــــــــة 

الــشـــــــــــــرقــيــــــــــــــــــــــــة

منذ عام 2000م 
وحتى 2005م

مـنـظــــــم ومـشـــــرف امـتحـانــــــات املعادلــــــة 8
للهيئــــــة

الــســعـــــــــوديـــــــــــة للــتــخــصــصـــــــــات 
الـصـحيـــــــــــة

رئيس اللجنـــــة التأسيسيـــــة لكليـــــة العلــوم الطبيــــة9
األســــــــاســيـــــــــــة جـــــــامــعـــــــــة الـمــلـــك 

فيصـــــــــــل

1426هـ

رئيـــــس اللـجـنــــــــة الـدائمـــــــــة لتأديــــــب 10
الطـــــــالب

جـــــــــــــــامـــعــــــــــــــــة الــمــلـــــــك فــيــصـــــــل 
بالدمــــام

1426هـ

رئيس اللجنة الدائمة للنظر في املخالفات الطبيـــــــــة 11
جـــــــــــــامعــــــــــــــــــــة امللــــــــــك فيصـــــــــــــــــل 

بالدمــام

1427هـ

منذ عام عضـــو الــكـلـيــــــــــة األمــريـكـيـــــــــة لألطـبــــــــــــــاء1
1990م

منذ عام عضو الكلية األمريكية ألطباء األمراض الصدرية2
1994م

منذ عام عضو الجمعيــــــــة األمريكية لألمراض الصـدريـــة3
1994م
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8) أنشطة التدريس :-
1-تـــدريـــس املـــقررات الـــدراســـية لـــطالب الـــسنة الـــخامـــسة والـــسادســـة بـــكلية 

الطب بجامعة امللك فيصل.
2- تدريس املقرر الدراسي لطالبات كلية التمريض جامعة امللك فيصل.

3- تـــدريـــس مـــقررات دراســـية لـــطالب قـــسم الـــرعـــايـــة الـــتنفسية لـــكلية الـــعلوم 
الطبية التطبيقية جامعة الدمام.

9) أنشطة تعليم وتدريب طالب الدراسات العليا:-

1-املـــشاركـــة الـــكامـــلة فـــي تـــدريـــب وتـــقييم أطـــباء االمـــتياز واالطـــباء املـــقيمني 
واملــعيديــن فــي قــسم األمــراض الــباطــنية فــي مســتشفى املــلك فهــد الــجامــعي 

بالخبر .
2-مـديـر الـبرنـامـج ومـشارك فـاعـل فـي تـدريـب األطـباء املـقيمني املـلتحقني فـي 
بـرنـامـج زمـالـة املجـلس الـعربـي لـلتخصصات الـطبية فـي تـخصص األمـراض 

الباطنية 1998م ولغاية 2002م.
3-مــــديــــر الــــبرنــــامــــج ومــــشارك فــــاعــــل فــــي بــــرنــــامــــج تــــدريــــب األطــــباء املــــقيمني 
املـــــلتحقني بـــــبرنـــــامـــــج زمـــــالـــــة الـــــهيئة الـــــسعوديـــــة لـــــلتخصصات الـــــصحية فـــــي 

تخصص األمراض الباطنية منذ 1998م ولغاية 2002م.
4-مـمتحن رئـيسي ومـنسق لـالمـتحانـات الـنهائـية لـزمـالـة جـامـعة املـلك فـيصل 

في تخصص األمراض الباطنية 1998م ولغاية 2002م.

10) أنشطة البحوث واملؤتمرات العلمية:

منذ عام عضو أكــــــاديــمــيـــــــــــة نـيــــــويــــــــــورك للـعـلــــــــــوم4
1994م

منذ عام عضو الجمعيـــــة العربيـــــــة لألمراض الصدريـــــــــــــة5
1997م
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لــــه الــــعديــــد مــــن الــــبحوث املــــنشورة فــــي عــــدد مــــن املــــجالت الــــعلمية الــــعاملــــية 
واملحـلية وكـذلـك املـشاركـة فـي عـدد مـن املـؤتـمرات والـندوات الـعاملـية واألقـليمية 

واملحلية.
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