
الدكتورة/عبير بنت عبد المعطي المصري
أستاذ علوم القلب واألوع�ة الدمو�ة المشارك واستشاري - �ل�ة الطب 

وك�لة عمادة البحث العلمي لألقسام النسائ�ة

 المناصب ا�دارية
وا�كاديمية

وكيلة عمادة البحث العلمي ل�قسام النسائية، 
جامعة الملك سعود

مساعدة وكيل عمادة البحث العلمي للكراسي 
البحثية الصحية، جامعة الملك سعود

 مديرة برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس، 

عمادة البحث العلمي، جامعة امللك سعود
 مساعدة المشرف على برنامج كراسي البحث، جامعة 

الملك سعود
 وكيلة كلية الطب البشري (سابقًا)، جامعة الملك 

سعود
 رئيسة المجموعة البحثية �بحاث القلب والدورة 

الدموية
 مستشارة في جامعة ا�ميرة نورة بنت عبد الرحمن 

(سابقًا)
 أسـتاذ علوم القـلب والدورة الدموية المشارك 

واستشاري، كلية الطب، جامعة الملك سعود

التدريب التطويري

الجوائز

البحث العلمي  الخبرات العلمية والعضويات
 ا�كاديمية وا�دارية

للدكتورة عبير العديد من ا�بحاث المنشورة  في المجالت 
العلمية والمشاراكات في المؤتمرات العلمية، نذكر منها:

شهادة في القيادة والريادة النسائية من جامعة هافارد 
كلية إدارة ا�عمال، الواليات المتحدة ا�مريكية

دورات تدريبية عديدة في مجال القيادة النسائية داخل 
وخارج المملكة

مدرب معتمد لنشر ثقافة الحوار الوطني من مركز 
الملك عبد العزيز للحوار الوطني

المشاركة في تدريب العديد من الدورات التدريبية 
المحلية والدولية

أستاذ علوم القلب والدورة الدموية المشارك واستشاري، 
كلية الطب، جامعة الملك سعود

طبيبة وباحثة علمية حاصلة على الدكتوراه في علوم 
القلب والدورة الدموية، كلية الطب، جامعة الملك سعود

ا�شراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه
مراجع علمي في العديد من المجالت العلمية

محكم علمي في العديد من المؤتمرات العلمية
عضو في العديد من اللجان ا�كاديمية وا�دارية في جامعة 

الملك سعود
عضو في العديد من الجمعيات العلمية:

عضو في جمعية القلب ا�مريكي
عضو في جمعية القلب السعودية

عضو في نادي أمراض السكر في الرياض
عضو في برنامج التوأمة مابين مركز الملك فهد لطب 

وجراحة القلب وبين معهد ا�ستاذ مجدي يعقوب 
وا�مبيريال كولج في لندن

عضو في العديد من الجمعيات القيادية:

Women Initiatives to Lead (WIL). 
 National Society of Leadership & Success. 
The Motivation Mastermind.
 India Leadership Network.
 Leaders Learning With Leaders

رئيس للعديد من الجلسات في المؤتمرات والندوات 
وورش العمل

مشارك في العديد من المؤتمرات العلمية المحلية 
والعالمية بأوراق بحثية وملصقات علمية

حضور العديد من المؤتمرات والندوات العلمية وا�دارية 
والتطويرية المحلية والعالمية

نشر علمي �كثر من خمس وثالثين ورقة بحثية في 
المجالت العلمية ذات التصنيف العالي وا�ستشهاد العالمي
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حصلت الدكتورة عبير على العديد من الجوائز العلمية 
وا�دارية في التميز العلمي وا�داري

مستشارة في و�الة الجامعة للدراسات العل�ا والبحث العلمي

مديرة بر�امج مساعد ال�احث التأه�لي




