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 البيانات الشخصيه.
 

 .األستاذ الدكتور/ أسامة بن صادق عبد الرحمن طيب   :االسم
 .سعودي  الجنـسـيـــــــــــة

 .م12/2/1956 -هـ 1/7/1375  تـاريــخ المـيـــــالد
 .المملكه العربيه السعوديه – مكة المكرمة   المـيـــــــالدمـكان  

 المملكة العربية السعودية. – 21589جـدة  –( 80267ص.ب )   العنـوان البـريـدي
   557605600-966+  قــــم الهــاتـــــف 

 Prof_tayeb@yahoo.com   العنوان اإللكتروني
 

 

 :المـؤهـالت
 

الواليات المتحدة  -تنسي  –ناشفيل   –مركز جامعة فاندربلت الطبي  –دكتوراه علم األدوية  م(1981هـ )1401

 األمريكية.

 –الرياض -جامعة الملك سعود  –كلية الصيدلة  –بكالوريوس العلوم الصيدلية مع مرتبة الشرف  م(1976هـ )1396

 المملكة العربية السعودية.
 

 

 :العضويات العلمية
 
 الواليات المتحدة األمريكية. -عضو الجمعية األمريكية لعلم األدوية والعالج التجريبي -
 الواليات المتحدة األمريكية. -ــوم اإلكلينيكـي عضـو األكاديميـة األمريكيـة لعـلـم السم -

 المملكة العربية السعودية. –الرياض  –عضو شرف الجمعية العلمية السعودية لإلدارة  -
 المملكة العربية السعودية. –جدة  –السعودية للهندسة المدنية  العلمية عضو شرف الجمعية -

 المملكة العربية السعودية. –أبها  –السعودية للتعليم الطبي  العلمية عضو شرف الجمعية -

 المملكة العربية السعودية. –جدة  – البيئيةالسعودية للعلوم  العلمية عضو شرف الجمعية -

 المملكة العربية السعودية. –جدة  – وعلومه لقران الكريمل سعوديةعضو شرف الجمعية العلمية ال -

 

 

 

 المناصب العلمية:

mailto:Prof_tayeb@yahoo.com


 

جامعة الملك عبد العزيز  –كلية الطب  –قستتتم علم األدوية  –أستتتتاذ علم األدوية  م(2014-1991هـ )1412-1436

 المملكة العربية السعودية. –جـدة  –

 –جامعة الملك عبد العزيز  –كلية الطب  –قستتتتم علم األدوية –مشتتتتار  أستتتتتاذ  م(1991-1986هـ )1407-1412

 المملكة العربية السعودية. –جـدة 

جـدة  –جامعة الملك عبد العزيز  –كلية الطب  –قسم علم األدوية –أستاذ مساعد  م(1986-1981هـ )1401-1407

 المملكة العربية السعودية. –

 –جامعة الملك عبد العزيز  –كلية الطب   –قستتتتتتم علم األدوية   – معيد مبتعث م(1981-1977هـ )1397-1401

 المملكة العربية السعودية. –جـدة 

 –جـتتتتتتتدة  –جامعة الملك عبدا لعزيز  –كلية الطب   –قسم علم األدوية   –معيد  م(1977-1976هـ )1396-1397

 المملكة العربية السعودية.

 

 

 :اإلداريةالمناصب 

 
 

 المملكة العربية السعودية. -جدة -جامعة دار الحكمه -عضو مجلس االمناء                         االن(-2017)االن -1439

 

 المملكة  -جدةمحافظة  -فية العليا لجائزة جدة لإلبداعارئيس اللجنة األشر                 االن(           -2017االن )-1439

 العربية السعودية 

 المملكة  -المدينة -الجامعة العربية المفتوحة -مساعد رئيس المجلس الشرفي                االن(      -2017االن ) - هـ 1439

 العربية السعودية                                                           

 المملكة العربية  -جدة -كلية البترجي للعلوم الطبيه -عضو مجلس األمناء                االن(   -م2017االن ) - هـ 1438

 السعودية.                                                           

 المملكة العربية  –جدة  – األكاديمية والصحيةمكتب طيب لالستشارات  رئيس                  (االن – م2016االن ) -هـ 1437

  السعودية.                                                           

 المملكة العربية السعودية. –جـــــدة  –مدير جامعة الملك عبد العزيز   م(2014-2003هـ )1424-1436

 السعودية.المملكة العربية  -جده  -رئيس مجلس إدارة شركة وادي جده   م(2014-2012) هـ1432-1436

 لسعوديــة.ا المملكــة العربيــه –مــديــر جــامعــة الحدود الشمالية الـمـكلــف   م(2011-2007) هـ 1428-1432

 المملكــة العربيــة السعوديــة. –مــديــر جــامعــة تبو  الـمـكلــف   م(2007-2005)هـ 1426-1428

 المملكــة العربيــة السعوديــة. –جــامعــة جـــازان الـمـكلــف مــديــر   م(2007-2005هـ )1426-1428

 المملكة العربية السعودية. -المدينة المنورة –مدير جامعة طيبة المكلف  م(2004-2003) هـ1424-1425

)إعارة من جامعة  -مدير عام مجموعة مستتتشتتفيات الدكتور/ عبد الرحمن بخ   م(2003-2001هـ )1422-1424

 المملكة العربية السعودية. –جـدة  –بد العزيز( الملك ع

 المملكة العربية السعودية. –جــــدة  –وكيـل جامعة الملك عبد العزيز   م(2001-1995هـ )1415-1421

 -جـتتدة  -وكيل جامعة الملك عبد العزيز للدراسات العليا والبحث العلمي المكلف  م(1998-1997هـ )1418-1419

 سعودية.المملكة العربية ال

جامعة  -عميد كلية الطب )بما في ذلك التقنية الطبية والتمريض وطب األستتنان(  م(1995-1990هـ )1410-1416

 المملكة العربية السعودية. –جـدة  –الملك عبد العزيز 

جامعة الملك عبد  –كلية الطب  -وكيل الكلية للدراستتتتتتات العليا والبحث العلمي م(1987-1983هـ )1403-1407

 المملكة العربية السعودية. –جـدة  -زيز الع

جـتتتتتتتتتتتتدة  –جامعة الملك عبد العزيز  –مدير مركز الملك فهد للبحوث الطبية  م(1987-1983هـ )1403-1407

 المملكة العربية السعودية.



 

 

 الخـبــرات:
 

 العربية السعودية.المملكة  –الـريــاض  –عضو مجلس التعليم العالي   م(2014-2003هـ )1424-1436

المملكة  -الرياض  –صندوق التعليم العالي الجامعي  -عضو مجلس اإلدارة  م(2014-2003هـ )1424-1436

 العربية السعودية.
 -المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي  -عضو مجلس اإلدارة  م(2014-2003هـ )1424-1436

 السعودية.المملكة العربية  –الرياض 
المملكة  -المدينة المنورة  -عضو مجلس إدارة مؤسسة البيان الخيرية للتعليم  م(2014-2003هـ )1424-1436

 العربية السعودية.

 المملكة العربية  -الرياض -صندوق التعليم العالي  –ئيس لجنة المراجعة ر  م(2014-2007) هـ1428-1436

 السعودية.     

 المملكه العربيه السعوديه –جده  –عضو مجلس ادارة شركة المبدعون   م(2014-2008هـ )1429-1436

  -جدة  –الوقف العلمي لجامعة الملك عبدالعزيز  –رئيس مجلس النظارة   م(2014-2009) هـ1430-1436

 المملكة العربية السعودية.     

  - الرياض –ضو مجلس إدارة االتحاد الرياضي للجامعات السعودية ع  م(2014-2011) هـ1431-1436

 المملكة العربية السعودية.     

   -جده  -جامعة الملك عبدا لعزيز  -رئيس الهيئة االستشارية الدولية   م(2014-2011) هـ1431-1436

 العربية السعودية. المملكة      

 –لإلدارة المحلية العربية  عضو الهيئة العليا لجائزة األمير سلمان بن عبدالعزيز م(2014-2012) هـ1433-1436

 المملكة العربية السعودية. -القاهرة  –المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

 المملكه العربيه السعوديه –مكه المكرمه  –عضو مجلس منطقة مكه المكرمه  م(2014-2013)هـ 1435-1436

 كوريا. -جوا نزو  -للمركز الكوري للطاقة عضو اللجنة االستشارية الدولية   م(2013-2012)هـ 1433-1434

عضو لجنة مراجعة االستراتيجية الوطنية لتحول المملكة إلى المجتمع المعرفي  م(2013-2012)هـ 1432-1433

 المملكة العربية السعودية. –الرياض  -

 -عضتتتتو اللجنة اإلشتتتترافية العليا لمشتتتتروع الخطة المستتتتتقبلية للتعليم الجامعي  م(2005-2008هـ )1426-1429

 المملكة العربية السعودية. 

المملكة -جـتتتتدة  –عضو مجلس إدارة جمعية مراكز األحياء بمنطقة مكة المكرمة م( 2007-2003هـ )1428- 424

 العربية السعودية.

 المملكة العربية السعودية. -جدة  –ي العلمي السعودي عضو مجلس إدارة الناد  م(2006-2004هـ )1425-1427
جامعة الملك عبد العزيز  –منظومة األعمال والمعرفة  -رئيس اللجنة التأسيسية  م(2006-2005) هـ1426-1427

 المملكة العربية السعودية. –جدة  –

 إمارة منطقة  -مركز الدراسات والتخطيط   -مساعد رئيس مجلس اإلدارة   م(2005-2003(هـ 1424-1426

 المملكة العربية السعودية. –جدة  –مكة المكرمة      
 عضو لجنة دراسة الوضع الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات   م(2005-2004) هـ1424-1426

 المملكة العربية السعودية.  –الرياض  –السعودية      
  -إمارة منطقة المدينة المنورة  –عضو مجلس المجموعة االستشارية   م(2005-2004) هـ1425-1426

 .المملكة العربية السعودية –المدينة المنورة      

 المملكة   -جـدة  -الغرفة التجارية الصناعية  -عضو المجلس االستشاري   م(2005-2004) هـ1425-1426

 العربية السعودية.     
 الغرفة التجارية  -مركز جدة لتنمية القوي العاملة   -رئيس مجلس األمناء   م(2005-2004) هـ1425-1426

 المملكة العربية السعودية. –جـدة   –الصناعية      
 -جائزة األمير عبد ّللاه بن عبد العزيز للبحث العلمي  -عضتتتتتتو مجلس اإلدارة  م(2004-2003هـ )1424-1425

 المملكة العربية السعودية.  –الرياض  –سابك 

 المملكة العربية السعودية. –جـدة  –عضو مجلس جامعة الملك عبد العزيز   م(2001-1989هـ )1409-1422
 المملكة العربية السعودية. -جـدة  –أمين مجلس جامعة الملك عبد العزيز   (م2001-1995هـ )1415-1421
 -منسق التعاون مع مؤسسة التعاون األلماني لتشغيل المستشفى الجامعي الجديد  م(2001-1995هـ )1415-1421

 المملكة العربية السعودية.-جـدة  –جامعة الملك عبد العزيز



المملكة العربية  -جـدة  –يس اللجنة العليا لتشغيل المستشفى الجامعي نائب رئ م(2001-1995هـ )1415-1421

 السعودية.
المملكة  -الرياض  –مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة –عضو مجلس األمناء  م(1998-1997هـ )1418-1419

 العربية السعودية.
المملكة العربية   -لمنورة المدينة ا –عضو مجلس جائزة المدينة المنورة  م(1998-1997هـ )1418-1419

 السعودية.
  –جامعة الملك عبدا لعزيز  –نائب رئيس مجلس إدارة المستتتتتتتشتتتتتتفى الجامعي  م(1995-1990هـ )1410-1416

 المملكة العربية السعودية. –جـدة 
  –جـتتدة  -جامعة الملك عبد العزيز  –المستشفى الجامعي –رئيس المجلس الطبي م( 1995-1990هـ )1410-1416

 المملكة العربية السعودية.
جامعة الملك  -مركز الملك فهد للبحوث الطبية  -رئيس مجلس اإلدارة  م(1995-1990هـ )1410-1416

 المملكة العربية السعودية. –جـدة   –عبدالعزيز 
 –جامعة الملك عبد العزيز  –عضو لجنة تشغيل المستشفى الجامعي الجديد  م( 1995-1990هـ )1410-1416

 المملكة العربية السعودية.  جـدة
منستتتتق برامت التعاون مع الجامعات األمريكية )االباما و واشتتتتنطن و تافت( من  م(1995-1985هـ )1405-1415

 –كلية الطب  -خالل اللجنة الستتعودية األمريكية المشتتتركة للتعاون االقتصتتادي 

 المملكة العربية السعودية، –جـدة  –جامعة الملك عبدا لعزيز 

 -الرياض  –الهيئة الستتتعودية للتخصتتتصتتتات الصتتتحية  -عضتتتو مجلس األمناء  -م(1994-1993هـ )1413-1414

 المملكة العربية السعودية. 

نان كعميد باإلنابة  م(1993-1990هـ )1410-1413 جامعة الملك  -اإلشتتتتتتراف على تأستتتتتتيس كلية طب األستتتتتت

 المملكة العربية السعودية. –جـدة  –عبدالعزيز 
المملكة العربية  -جـتتتتتتتتتتتتدة  –ضتتتتتتو المجلس األعلى لجامعة الملك عبد العزيزع م(1993-1990هـ )1410-1413

 السعودية. 

 –جـتتتتتتتتتتتتدة  -جامعة الملك عبد العزيز  –كلية الطب  -رئيس لجنة االمتحانات   م(1990-1984هـ )1404-1410

 المملكة العربية السعودية.

 –جـتتتتتتتتتدة  -جامعة الملك عبد العزيز  –كلية الطب  --رئيس قستتتم علم األدوية   م(1990-1988هـ )1408-1410

 المملكة العربية السعودية
 -جـتتتتتتتدة  –مستتتشتتفى جامعة الملك عبد العزيز  -والعالج  رئيس لجنة الصتتيدلة  م(1990-1988هـ )1408-1410

 المملكة العربية السعودية.
 –جـتتدة  -جامعة الملك عبد العزيز  –نائب رئيس اللجنة التنفيذية الدائمة للتعاقد   م(1990-1989هـ )1409-1410

 المملكة العربية السعودية.
جـتتتدة المملكة  –جامعة الملك عبد العزيز  –مة للتعاقد عضو اللجنة التنفيذية الدائ م(1989-1983هـ )1403-1409

 العربية السعودية.

المملكة العربية   –الرياض  -وزارة الصتتتتتحة  -عضتتتتتو لجنة تستتتتتجيل األدوية  م(1987-1985هـ )1405-1407

 السعودية.
المملكة  –جـتتتتتتتدة  -جامعة الملك عبد العزيز  –كلية الطب  -رئيس لجنة المكتبة  م(1984-1983هـ )1403-1404

 العربية السعودية.

مركز الملك فهد للبحوث   -مركز المعلومات الدوائية والسمية  -المدير المؤسس  م(1982-1981هـ )1401-1402

 المملكة العربية السعودية. -جـدة  –جامعة الملك عبدا لعزيز  –الطبية

 

 

  األبحاث العلمية:
 

 علم االدويه و التعليم الجامعيورقه عليه منشور عالميا في مجالي  60اكثر من 

 

 


