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الدكتور/ علي سعيد ال مزهر القحطاني
استاذ الفيروسات الطبية المشارك



التعليم االكاديمي 

الدكتوراه في الفيروسات الطبية
الجزيئية

جامعة بريستول
بريطانيا

2012-2015



ماجستير في علوم المختبرات الطبية
جامعة هال
بريطانيا

2010-2011



شهادة اللغة االنجليزية و مهارات
البحث العلمي

جامعة هال
بريطانيا

2009-2010



بكالوريس علوم المختبرات الطبية
جامعة الملك حالد

المملكة العربية السعودية

2002-2006



الدورات والندوات في مجال 
التعليم االكاديمي

مهارات متقدمة في الدراسات و
االستشارات

NCFE مجلس التعليم المستمر- بريطانيا

2019

التخطيط االستراتيجي لضمان جودة
االعمال االدارية

المركز الوطني للتقويم و االعتماد االكاديمي- اسبانيا

2019

مدرب معتمد
, المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني - السعودية

2019

الخبرات العملية 

عميد كليات الغد الدولية للعلوم الطبية بالمدينة
المنورة

كليات الغد الدولية للعلوم الصحية
المدينة المنورة

 - حتى اآلن-2020



عميد معهد الدراسات واالستشارات
جامعة نجران

نجران. المملكة العربية السعودية

2018-2020



وكيل معهد الدراسات واالستشارات
جامعة نجران

نجران. المملكة العربية السعودية

2018-2018



وكيل كلية العلوم الطبية التطبيقية
جامعة نجران

نجران. المملكة العربية السعودية

2016-2018



رئيس قسم العلوم االشعاعية بكلية العلوم الطبية
التطبيقية

جامعة نجران
نجران. المملكة العربية السعودية

2016-2018



استاذ مساعد في طب الفيروسات الجزيئية بكلية
العلوم الطبية التطبيقية

جامعة نجران
نجران. المملكة العربية السعودية

 - حتى اآلن-2016



أخصائي اول في طب الفيروسات الجزيئية
المستشفى الجامعي بجامعة نجران
نجران. المملكة العربية السعودية

 - حتى اآلن-2016



محاضر بكلية العلوم الطبية التطبيقية في الفيروسات
الطبية

جامعة نجران

2012-2016



مدرب معتمد
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني - السعودية

2018

نظام الجودة الشامل
جامعة نجران- السعودية

2018

تصميم و تطوير المقررات الجامعية
جامعة نجران- السعودية

2018

مخرجات التعليم و أليات التقييم
جامعة نجران- السعودية

2018

إستراتيجيات التدريس الجامعي الفعال
جامعة نجران- السعودية

2018

المسؤولية اإلجتماعية للجامعات
جامعة الملك فهد للبترول و المعادن- السعودية

2017

تقييم مخرجات الوحدات األكاديمية و
اإلدارية في مؤسسات التعاليم العالي

وزارة التعليم - السعودية

2017

مهارات العرض و التقديم
جامعة بريستول - بريطانيا.

2015

دبلوم في القيادة التعليمية
كلية مانشستر ترينت - بريطانيا

2014

القيادة األكاديمية
الملحقية الثقافية السعودية - بريطانيا

2014

القيادة
مركز القيادة االن - بريطانيا

2013

إدارة التغيير األكاديمي
جامعة بريستول - بريطانيا.

2013

مهارات البحث العلمي
جامعة بريستول - بريطانيا.

2013

مهارات التواصل
جامعة هال - بريطانيا

2011

مهارات التخطيط
مركز ريادة - السعودية

2006

مهارات التفكير
جامعة الملك خالد - السعودية

2005

نجران 

معيد بكلية العلوم الطبية التطيقية
جامعة نجران

نجران

2008-2012



أخصائي مختبر بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب
مستشفى القوات المسلحة بالجنوب

خميس مشيط

2007-2008



عضوية المجالس و اللجان 

عضو مجلس األمناء لكليات الغد للعلوم الطبية
التطبيقية

كليات الغد للعلوم الطبية التطبيقية
الرياض

 - حتى اآلن-2020



عضو مجلس العمداء لكليات الغد للعلوم الطبية
التطبيقية

كليات الغد للعلوم الطبية التطبيقية
الرياض

 - حتى اآلن-2020



رئيس مجلس كلية الغد للعلوم الطبية
كلية الغد للعلوم الطبية التطبيقية

المدينة المنورة

 - حتى اآلن-2020



عضو مجلس االستثمار
جامعة نجران

السعودية

2018-2020



عضو مجلس الجامعة
جامعة نجران

السعودية

2018-2020



عضو اللجنة اإلستشارية لجائزة التميز في امارة منطقة
نجران

امارة منطقة نجران
السعودية

2019-2020



رئيس مجلس معهد الدراسات واالستشارات
جامعة نجران

السعودية

2018-2020



عضو اللجنة اإلشرافية العليا لمعهد الدراسات
واالستشارات.

جامعة نجران
السعودية

2018-2020





الجوائز والتقديرات 

جائزة التميز في مهارات العمل
جامعة بريستول - بريطانيا.

2015

جائزة جامعة بريستول في النشاط
الالصفي و العمل التطوعي

جامعة بريستول - بريطانيا.

2015

جائزة التميز العلمي
الملحقية الثقافية للململكة العربية السعودية ببريطانيا

2014

جائزة التميز العلمي
الملحقية الثقافية للململكة العربية السعودية ببريطانيا

2013

شكر و تقدير من عدد من الجهات منها:
جامعة نجران , جامعة جدة , جامعة الملك خالد, جامعة
القصيم , موهبة , كلية الصيدلة و كلية العلوم االدارية و

كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة نجران , معالي رئيس
جامعة نجران , وكالة التطوير و الجودة بجامعة نجران ,

المستشفى العسكري بالجنوب.

مجاالت الخبرة 

علوم المختبرات الطبيةالفيروسات الطبية

التدريب و التطويرالقيادة األكاديمية

اإلستثمار في التعليم الجامعي

المنشورات 

Alqahtani, A. S. (2020). Serological and
Molecular Investigation of Middle East

Respiratory Syndrome Coronavirus and Equine
Herpesviruses in Horses at Southwestern Saudi

Arabia. American Journal of Animal and
Veterinary Sciences, 15(3), 240-244.

https://doi.org/10.3844/ajavsp.2020.240.244

Alqahtani, A. S. (2020). Seroprevalence of
Dengue virus among pregnant mothers and

their-newborn infants in the southwest of Saudi
Arabia. Clinical and Experimental Obstetrics &

عضو اللجنة العليا إلعداد الخطة االستراتيجية لجامعة
نجران

جامعة نجران
السعودية

2019-2020



عضو لجنة عمداء معاهد البحوث واالستشارات
بالجامعات السعودية.

وزارة التعليم
السعودية

2018-2020



رئيس لجنة بيوت الخبرة
جامعة نجران

السعودية

2018-2020



عضو مجلس الوحدة المركزية لإلرشاد األكاديمي
جامعة نجران

السعودية

2016-2019



رئيس لجنة مشروع مستشارك بجامعة نجران
جامعة نجران

السعودية

2018-2019



رئيس لجنة مشروع الدراسات مع وزارة البيئة والمياه
والزراعة بجامعة نجران

جامعة نجران
السعودية

2018-2019



عضو لجنة إعداد الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير
بقسم المختبرات الطبية.

جامعة نجران
السعودية

2017-2018



عضو مجلس كلية العلوم الطبية التطبيقية
جامعة نجران

السعودية

2016-2018



رئيس مجلس قسم العلوم االشعاعية بكلية العلوم
الطبية التطبيقية

جامعة نجران
السعودية

2016-2018



عضو اللجنة المنظمة ليوم المهنة
جامعة نجران

السعودية

2018-2018



عضو اللجنة العلمية ليوم المهنة
جامعة نجران

السعودية

2018-2018



2017-2016رئيس لجنة األنشطة الطالبية بكلية العلوم الطبية



Gynecology, 2020, 47(5): 741-743.doi:
10.31083/j.ceog.2020.05.5373

Alqahtani, A. S. (2020). Investigation of some
Zoonotic Viruses at South Western of Saudi

Arabia. American Journal of Animal and
Veterinary Sciences, 15(2), 108-112.

https://doi.org/10.3844/ajavsp.2020.108.112

Alqahtani, A. S., Ahmed, E. M., and Elnoubi,
O. (2019) Microbial bio-burden in health

colleges at Najran region, southwest of Saudi
Arabia. International Journal of Current

Research Vol. 11, Issue, 10, pp.7529-7531
doi.org/10.24941/ijcr.36377.10.2019

Elsheikh, A. A., Braun, L.J., Mansour, M. G.,
Orabi, A., Alqahtani, A. S., Benfield, D. A.,
Chase, C. C. L. (2019) The effect of human
interferon alpha on replication of different

bovine viral diarrhea virus strains. Acta
virologica 63: 261 – 269
doi:10.4149/av_2019_303

Alayed, M. S., Qureshi, M. A., Ahmed, S.,
Alqahtani, A. S., Alqahtani, A. M., Alshaybari,
K., . . . Asaad, A. M. (2018). Seroprevalence
of Zika virus among asymptomatic pregnant
mothers and their newborns in the Najran

region of southwest Saudi Arabia. Annals of
Saudi Medicine, 38(6), 408-412.
doi:10.5144/0256-4947.2018.408

Alqahtani, A. S. (2017) Knowledge and
attitude toward Middle East respiratory

syndrome coronavirus among heath colleges'
students in Najran, Saudi Arabia. Int J
Community Med Public Health. 2017

Aug;4(8):2641-2647 doi.org/10.18203/2394-
6040.ijcmph20173153

Alqahtani A, Heesom K, Bramson J, Curiel D,
Ugai H, Matthews D (2014) Analysis of
purified wild type and mutant adenovirus

particles by SILAC based quantitative
proteomics. J Gen Virol 95(Pt 11):2504–2511

doi:10.1099/vir.0.068221-0

جامعة نجران
السعودية 

رئيس لجنة الموقع اإللكتروني بكلية العلوم الطبية.
جامعة نجران

السعودية

2016-2017



رئيس لجنة األمن والسالمة بكلية العلوم الطبية
التطبيقية

جامعة نجران
السعودية

2015-2016



عضو مجلس التعليم العالي في جامعة بريستول.
جامعة بريستول

بريطانيا

2014-2015



نائب رئيس مجلس النادي السعودي للطالبه بمدينة
بريستول و باث .

الملحقية الثقافية
بريطانيا

2013-2014



عضو مجلس كلية العلوم الطبية بجامعة بريستول
جامعة بريستول

بريطانيا

2013-2014



عضو مجلس قسم الفيروسات و االمراض المناعية
بكلية العلوم الطبية بجامعة بريستول

جامعة بريستول
بريطانيا

2012-2013



المهارات الشخصية 

مهارات التخطيط اإلستراتيجيمهارات البحث العلمي

مهارات إدارة الفريقمهارات التواصل و الحوار

مهارات القيادة بفعاليةمهارات حل المشاكل بفعالية

100%100%

100%100%

100%100%




