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 السيرة الشخصية:

 هـ3131المولد..      من مواليد مدينة الرياض في عام  

 التخصص..  طب األسرة. 

 .جمعةمكان العمل..   كلية الطب، جامعة الم 

 المملكة العربية السعودية. - 33611الرياض  33619العنوان البريدي..    ص.ب  

 130311033المنزل:    ..      الهاتف 

 161110000العمل :                             

 1011013103الجوال:                            

        mrukban@hotmail.comالبريد اإللكتروني..  

 

 السيرة العلمية:
 هـ.3131جامعة الملك سعود في عام  –تخرج من كلية الطب  

 هـ.3139فى األطفال بالسليمانية في عام مستش -عين طبيب أطفال مقيم 

 هـ.3133عين معيداً في قسم طب العائلة والمجتمع بكلية الطب، جامعة الملك سعود في عام  

 م.0111اجتاز االختبار الكندي لتقييم األطباء في عام  

 هـ.3100حاصل على زمالة جامعة الملك سعود في الرعاية الصحية األولية في عام  

 هـ.3101مالة السعودية في طب األسرة في عام حاصل على الز 

 هـ.3101حاصل على الزمالة العربية في طب األسرة في عام  

 هـ.3101ستاذ مساعد في قسم طب األسرة والمجتمع، جامعة الملك سعود في عام عين أ 

 هـ.3109عين أستاذ مشارك في قسم طب العائلة والمجتمع بكلية الطب، جامعة الملك سعود في عام  

 هـ.3111عين أستاذ في قسم طب العائلة والمجتمع بكلية الطب، جامعة الملك سعود في عام  

وحتاااى هااـ 3106/صااافروزارة الصااحة منااذ  -مديناااة الملااك فهااد الطبياااة-مستشااار عميااد كلياااة الطااب للشاائون األكاديمياااة بكليااة الطااب  

 هـ.3109/شعبان

 هـ.3109/شعبان هـ وحتى 3109/منذ محرم -الطب/ جامعة الملك سعودة كلي -قسم طب العائلة والمجتمع رئيس وحدة طب األسرة.. 

 هـ.3103هـ وحتى نهاية 3109منذ رجب/ -وزارة الصحة -مدينة الملك فهد الطبية -كلية الطب رئيس موكز توكيد الجودة.. 

 .ـه3103 نهاية هـ وحتى3109/الحجة ذومنذ  -وزارة الصحة -مدينة الملك فهد الطبية -كلية الطب وكيل كلية الطب للشؤون األكاديمية.. 

ربيااع أول/ هااـ وحتااى 3111/محاارممنااذ  -جامعااة اإلمااام محمااد باان سااعود اإلساا مية -كليااة الطااب وكياال كليااة الطااب للشااؤون األكاديميااة.. 

 .هـ3113

 هـ وحتى األن.3113منذ شعبان/ -جامعة المجمعة -كلية الطب عميد كلية الطب .. 

 هـ وحتى األن.3111منذ ربيع األول/ –جامعة المجمعة  -وكيل الجامعة للشؤون التعليمية 

 

 الخبرات العملية:
 هـ.3106هـ وحتى شعبان 3101كلية الطب، جامعة الملك سعود منذ محرم  عضو لجنة برامج تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس..  

 .ولمدة ث ث سنوات هـ3101/3101كلية الطب، جامعة الملك سعود منذ العام الدراسي  عضو لجنة االمتحانات.. 

 .هـ3103وحتى  هــ3101/3100عضو لجنة القبول للكليات الصحية.. جامعة الملك سعود منذ العام الدراسي  

ولمادة  3101كلياة الطاب، جامعاة الملاك ساعود مناذ العاام .. "المرشد األكاديمي للسانة الدراساية الثالثاة": عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي 

 سنتين

 هـ.3101-هـ3106كلية الطب، جامعة الملك سعود للعام الراسي .. إلرشاد األكاديميرئيس لجنة ا 

 م.0110 -عضو لجنة القبول لبرنامج الدراسات العليا في تخصص طب األسرة.. الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

 د. محمد بن عثمان الركبانأ.
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 هـ.3101 -واالعتماد األكاديميعضو في اللجان الفرعية للجنة التقويم واالعتماد األكاديمي.. الهيئة الوطنية للتقويم  

 هـ.3109هـ وعضو مجلس اإلدارة منذ عام 3106 -عضو الجمعية السعودية لطب األسرة والمجتمع.. مكتب الرياض، منذ عام 

 هـ.3103 -مكتب الرياض، منذ عام عضو الجمعية السعودية للتعليم الطبي..  

-الصااحة المدرسااية بمنطقااة الرياااض -وزارة التربيااة والتعلاايم جنسااياً..  عضااو فااي اللجنااة اإلشاارافية لحملااة مكافحااة األمااراض المنقولااة 

 هـ.0/3101هـ وحتى 31/3106منذ

مناذ  -اإلدارة العاماة للتادريب واالبتعااث -وزارة الصاحة المانهج التادريبي لبارامج األطبااء العماوميين..  عضو في اللجنة العلمياة لتطاوير 

 هـ.3/3101

 -وزارة التعليم العالي هـ. 3101طة االستراتيجية للتعليم الصحي للمملكة العربية السعودية حتى عام عضو فريق العمل المكلف بوضع الخ 

 هـ.3101 -جامعة الملك فهد للبترول والمعادن )مركز آفاق(

 .هـ3/3103وحتى  هـ0/3109منذ  -كلية الطب/ جامعة الملك سعود عضو لجنة التخطيط االستراتيجي لكلية الطب.. 

 .هـ3/3113هـ وحتى 3/3109منذ  -الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اإلمتحانات لتخصص طب األسرة..عضو لجنة  

 هـ.3/3111منذ  -الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عضو اللجنة المركزية للتدريب لتخصص طب األسرة.. 

 هـ.1/3109منذ  -الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مدرب معتمد للزمالة السعودية لطب األسرة.. 

 هـ.3106عضو هيئة التحرير للمجلة الطبية السعودية منذ  

 هـ.3103عضو هيئة التحرير لمجلة طب األسرة والمجتمع منذ  

 هـ.3109محكم معتمد في المجلة البريطانية للطب الرياضي منذ عام  

 هـ.3113حتى ربيع األول هـ و3111منذ صفر  ،جامعة األمام محمد بن سعود اإلس مية عضو المجلس العلمي..  

 هـ وحتى األن.3110جامعة المجمعة، منذ محرم  عضو المجلس العلمي..  

هـ ، وزارة التربية 3111-3110األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي ) إبداع( لعام  ..محكم للتصفيات النهائية وتصفية المناطق التعليمية 

 بة واإلبداع.والتعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموه

هـ وحتى ذي القعدة 3111جامعة المجمعة، منذ محرم  عضو فريق التقويم الذاتي المؤسسي ورئيس فريق معيار التعليم والتعلم.. 

 هـ.3111

في الواليات المتحدة وفي عام  0130مثل جامعة المجمعة في حفل التخرج ويوم المهنة لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين في عام  

 في كندا. 0131

 شارك وحضر العديد من المؤتمرات والندوات والدورات العلمية وحلقات العمل. 

 نشر له عدة مقاالت وأبحاث في صحف ومج ت محكمة باللغتين العربية واإلنجليزية. 

 له مشاركات إع مية متنوعة في مجاالت الصحة العامة في عدد من الصحف والقنوات الفضائية واإلذاعة. 

 

 اث العلمية العربية:األبح
(: 33)0؛ 0111الركبان، م. ع. السلوكيات الغذائية والعوامل المؤثرة فيها لدى المراهقين في الرياض. المجلة العربية للغذاء والتغذية  

06-11. 

القطااع الصاحي"؛  الركبان، م. ع. مهارات موظفي الع قات العامة في القطاع الصحي. دورة "تنمية مهارات موظفي الع قات العاماة فاي 

 هـ .6-3/1/3100

- 1الركبان، م. ع. العاملون الصحيون الحكوميون والعمل في القطاع الخاص. ندوة أخ قيات العاملين في المجال الصحي؛  

 هـ.1/33/3100

-301(: 31)6؛ 0110 الركبان، م. ع. النشاط البدني وع قته بالسمنة عند ط ب المدارس السعوديين. المجلة العربية للغذاء والتغذية 

361. 

-0الركبااان، م. ع. ماااذا تعنااي معاملااة الفريااق الطبااي الحساانة للمرضااىة.. دراسااة ميدانيااة. ناادوة  " المعاملااة الحساانة مااع المرضااى "؛  

 هـ.6/1/3101

 هـ. 33/1/3101-39الركبان، م. ع. مهارات المعاملة الحسنة. ندوة "الخلق الكريم واللباس ال ئق قرينا المعاملة الحسنة "؛  

بااا جااابر، ع.س.، الفااارس، إ.ع.، الركبااان، م.ع.، القحطاااني،  .، دفااع ل، ع. مؤشاار السااكري لاابعض أصااناف التمااور وتاا ثير تركيبهااا  

 .31-6(: 30)1؛ 0116عربية للغذاء والتغذية الكيميائي عليه. المجلة ال

 .هـ3111. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية؛ كتاب )البدانة: الداء والدواء( 

. مؤتمر الفقاه اإلسا مي الثااني: قضاايا طبياة معاصارة؛ تقييم المرضى الهتمام الفريق الطبي بالجوانب الفقهية واألخ قيةالركبان، م. ع.  

 هـ.00-01/1/3113
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 مجاالت االهتمام:
 التعليم الطبي. .3

 السلوك الصحي والنفسي للطفل والمراهق )الشباب(. .0

 الصحة المدرسية. .1

 األخ قيات الطبية. .1

 القضايا الطبية الشرعية. .0

 برامج البناء الذاتي )التخطيط، مهارات التواصل، ...( .6

 

 األنشطة العلمية العربية:
 هـ.)حضور وتنظيم(3/0/3100-9الدمام  -لجنة أطباء الحرمين تقارب ال تنافر.. ندوة: الرقية الشرعية والطب النفسي ، 

 هـ.)حضور وتنظيم(.00/6/3100-01الرياض  -لجنة أطباء الحرمين دورة اإلعداد الدعوي للعاملين في المجال الصحي..  

 .هـ. )حضور وتنظيم(33/1/3101-39الرياض  -لجنة أطباء الحرمينمؤتمر أطباء الحرمين الثالث، الطب والدعوة قرينان..   

 هـ )حضور(.6/1/3101-0الرياض -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلس مية الدورة الشرعية األولى لألطباء بمدينة الرياض..  

 هـ )حضور(0/9/3101الرياض؛  -مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حلقة نقاش " من يملك الجينات..ة"  

-6الريااض  -المركاز الاوطني للتادريب الصاحي/ دار الرشايد لإلعا م  ت موظفي الع قات العاماة فاي القطااع الصاحي..دورة تنمية مهارا 

 هـ )مدرب(.3/1/3100

 هـ )حضور(.30/9/3100الرياض  -مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيةحلقة نقاش " الفحص الوراثي ودالالته.. نواحي أخ قية "  

 )متحدث(. 3/30/0111-1المنامة )مملكة البحرين(  -المركز العربي للتغذية لثاني للتغذية..المؤتمر العربي ا 

 هـ. )حضور وتنظيم(.1/33/3100-1الرياض-الشئون الصحية بمنطقة الرياض ندوة أخ قيات العاملين في المجال الصحي.. 

هـ. )حضور 30/1/3106-31الرياض-حية بمنطقة الرياضالشئون الص ..شر  رسالة طهارة المريض وص ته" الدورة العلمية األولى " 

 وتنظيم(.

 هـ. )حضور وتنظيم(.39/1/3106الرياض دورة " كيف تكون مؤثراً ".. 

 هـ. )حضور(.33/31/3106الرياض-جامعة الملك سعود  دورة "اإلدارة الفعالة ل جتماعات".. 

 )متحدث(. 30/30/0110-31المنامة )مملكة البحرين(  -ي للتغذيةالمركز العرب المؤتمر العربي الثاني للسمنة والنشاط البدني.. 

 هـ. )حضور وتنظيم(.03/0/3101الرياض  -الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حلقة عمل " أخ قيات مهنة الطب ".. 

 تنظيم(.هـ. )متحدث و6/1/3101-0الرياض  -الشئون الصحية بمنطقة الرياض ندوة  " المعاملة الحسنة مع المرضى ".. 

 هـ. )متحدث(.33/1/3101-39حائل  -الشئون الصحية بمنطقة حائل ندوة "الخلق الكريم واللباس ال ئق قرينا المعاملة الحسنة ".. 

 هـ )حضور(01/31/3101الرياض؛  -مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حلقة نقاش "األبحاث السريرية.. نوا  أخ قية"  

 هـ )متحدث(6/33/3101الرياض؛  -مستشفى اليمامة نة" ..ندوة " الوظيفة أما 

 الرياض؛ أقيمت عدة مرات )مدرب( -مركز النورين دورة " فن التعامل مع المراهقين" .. 

 هـ )مدرب(3/1/3109الرياض؛  -إدارة التدريب واالبتعاث، وزارة الصحة دورة " مهارات اإللقاء" .. 

هااـ 01/1/3109-00أبااوظبي )اإلمااارت العربيااة المتحاادة(؛  -مؤسسااة التنميااة األساارية ب" ..مااؤتمر "العاا ج بااالقران بااين الاادين والطاا 

 )متحدث(

 (حضورهـ )6/0/3109-0أبها؛  -إدارة التوعية الدينية بصحة عسير ندوة "العمل الصحي بين الشرع والطب.. أفاق وآمال" .. 

 (حضورهـ )33/1/3109-3الرياض؛  -مدينة الملك فهد الطبية دورة " وضع الخطة االستراتيجية "  .. 

 هـ )متحدث(03/0/3103-33أبها؛  -مستشفى أبها الخاص " المؤتمر الدولي األول للطب النبوي التطبيقي" .. 

جامعااة اإلمااام محمااد باان سااعود  -معهااد البحااوث والخاادمات االستشااارية " التخطاايط اإلسااتراتيجي فااي المؤسسااات األكاديميااة" ..دورة  

 (حضورهـ )01/0/3111-03 ؛الرياض -اإلس مية

 هـ )متحدث(39/0/3111-31الرياض؛  -مستشفى اليمامة " الملتقى الفقهي للممارس الطبي" .. 

 هـ )مدرب(03/1/3111-00الرياض؛  -وزارة الصحة دورة " إدارة البرامج التدريبية" .. 

 هـ )مدرب(31/33/3111الدمام؛  -شرقيةالجمعية الخيرية لتحفيظ القران بالمنطقة ال دورة " فن التعامل مع الط ب" .. 

حفاار الباااطن؛  -الجمعيااة الخيريااة لتحفاايظ القااران بمحافظااة حفاار الباااطن دورة " فاان التعاماال مااع المااراهقين فااي الحلقااات القرآنيااة".. 

 هـ )مدرب(01/3/3113

 هـ )مدرب(0/1/3113الدرعية؛  -الجمعية الخيرية لتحفيظ القران بالدرعية دورة " فن التعامل مع المراهقين" .. 
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هـ )متحدث 01/1/3113-00الرياض؛  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلس مية مؤتمر الفقه اإلس مي الثاني " قضايا طبية معاصرة" .. 

 ومنظم(

 هـ )حضور(01/0/3113-00الرياض؛  -معهد اإلدارة العامة دورة " التخطيط االستراتيجي" .. 

 هـ )متحدث(01/6/3113-39أبها؛  -مستشفى أبها الخاص بوي التطبيقي" .." المؤتمر الدولي الثاني للطب الن 

هاـ 06/1/3110-01جادة؛  -وزارة التعلايم العاالي " المؤتمر العلمي الثاني لط ب وطالبات التعليم العالي بالمملكة العربية الساعودية" .. 

 )محكم(

 هـ )مدرب(31/0/3110الرياض؛  -بمركز الدائري الغربيالجمعية الخيرية لتحفيظ القران  دورة " فهم نفسيات الط ب" .. 

 هـ )رئيس جلسة(33/33/3110المجمعة؛  -جامعة المجمعة " ..الدكتوراه"الملتقى السنوي األول لتوظيف السعوديين الحاصلين على  

 هـ )متحدث(1/33/3110-1الرياض؛  -وزارة الصحة، برنامج الطب المنزلي دورة"األطباء الممارسين في برنامج الطب المنزلي" .. 

 هـ )مدرب(1/1/3111المجمعة؛  -ملتقى سعداء الشبابي دورة " قضايا صحية تهم الشباب" .. 

هاـ 00/31/3111-03الريااض؛  -وزارة الصاحة، برناامج الطاب المنزلاي دورة "المبادئ األساساية لبرناامج الطاب المنزلاي لألطبااء" .. 

 )متحدث(

 هـ )متحدث(1/3/3111الرياض؛  -الشؤون الصحة بمنطقة الرياض لطبي مع المحتضر" .. حلقة النقاش " التعامل الشرعي وا 

هـ 31/0/3111-30؛ جدة -الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد أألكاديمي  .. المؤسسي" ل عتماددورة " إجراءات وتقرير الدراسة الذاتية  

 (حضور)

 
 
 

 

 


