
شغل الدكتور سامل بن محمد املالك منصب املستشار واملرشف العام عىل 

اإلدارة العامة للتعاون الدويل والرشاكات ومستشاراً لوزير التعليم للشؤون 

للجنة  عاماً  وأميناً  السعودية،  العربية  اململكة  يف  التعليم  بوزارة  الصحية 

حساسية  كاستشاري  عمله  إىل  إضافة  والعلوم  والثقافة  للرتبية  الوطنية 

ومناعة يف مدينة امللك عبد العزيز الطبية يف الحرس الوطني. 

كام شغل منصب رئيس قطاع الصناعات املعرفية يف الهيئة العامة لالستثامر 

باململكة العربية السعودية وترأس فريق تطوير اسرتاتيجية الصناعة القامئة 

عىل املعرفة، ومتكن من خالل عمله يف الهيئة من جذب استثامرات محورية 

جديدة للمملكة. 

وشغل قبل ذلك منصب نائب املدير التنفيذي للخدمات الطبية يف املنطقة 

الوسطى يف الشؤون الصحية بالحرس الوطني ملدة تسع سنوات عىل التوايل، 

طور خالل فرتة عمله مجموعة من املناهج واالسرتاتيجيات املبتكرة لخدمة 

الرعاية الصحية من خالل االستفادة من املصادر والحد األدىن من التكاليف، 

وهو خبري متميز يف بناء الرشاكات االسرتاتيجية والعمل مع املنظامت الدولية 

والصحي.  والثقايف  التعليمي  املستوى  الوطنية عىل  مبادراته  إىل  باإلضافة 

وأستاذ مساعد غري متفرغ يف جامعة الفيصل، وظل مشاركاً يف العديد من 

املناسبات الخريية املرتبطة مببادرات اجتامعية وإنسانية وتطوعية.

واستطاع الدكتور املالك تطوير الرشاكات التعليمية وتبني املبادرات مع جهات ومؤسسات تعليمية عاملية لفتح قنوات 

جديدة لربنامج خادم الحرمني الرشيفني لالبتعاث الخارجي حيث وصل عدد املبتعثني 160.000 مبتعثاً يف أنحاء العامل، كام 

أنجز برامج توأمة مع عدد من الجامعات العاملية، وقاد مفاوضات أدت إىل أكرث من 45 اتفاقية علمية تعليمية بني وزارة 

التعليم ونظرياتها يف الدول األخرى وعقود خدمات بني الجامعات السعودية وأبرز الجامعات العاملية. 

بعض  بحضور  كبرياً  عاملياً  نجاحاً  خاللها  حقق  أعوام،  العايل خالل عرشة  للتعليم  الدويل  واملعرض  املؤمتر  عىل  وأرشف 

مدراء الجامعات العاملية الرائدة وصناع القرار يف التعليم العايل ومشاركة مميزة من الجامعات العاملية املعروفة كهارفرد 

وأكسفورد وطوكيو والسوربون وييل وإم أي يت وكولومبيا وغريها. 

كام أرشف عىل مشاركات اململكة العربية السعودية السنوية يف معارض الكتاب الدولية يف 32 دولة، ورأس فريق اإلرشاف 

عندما حلت السعودية كضيف رشف يف معارض الكتاب الدولية يف كل من طوكيو، براغ، الشارقة، الدار البيضاء، سيؤول، 

تأليف  من  األدبية  اإلصدارات  وتجاوزت  معرض  لكل  املصاحبة  الثقافية  الربامج  عىل  وأرشف  والقاهرة،  جاكارتا  بكني، 

وترجمة واستكتاب حاجز 300 كتاب.

ويعد الدكتور املالك واحداً من القيادات التعليمية الرائدة يف تطوير وإصالح التعليم وتغيري مساراته، وهو واحد ضمن 

أربعة أساتذة سعوديني كلفوا بوضع األفكار األولية والخطة األساسية لجامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية. وقد عمل 

مستشاراً لرشكة أرامكو وجامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية، واختري أيضاً مستشاراً لجامعة امللك سعود. وكان عضواً 

نشطاً يف لجنة تطوير النظام الوطني لإلبداع واالبتكار الذي تبنته مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وساهم يف اختيار 

األعضاء للهيئات االستشارية الدولية لعدد من الجامعات السعودية. للدكتور سامل بن محمد املالك إسهاماته االجتامعية 
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فهو عضو يف بعض الجمعيات واللجان املحلية، كام كان رئيساً ملجلس اآلباء يف مدارس نجد لثالث سنوات متتالية، وكان 

رئيساً للمستشفى امليداين الذي وجه خادم الحرمني الرشيفني به ملساعدة الشعب اإليراين خالل محنته يف الزلزال الذي 

أصاب مدينة )بام(

يوازن الدكتور املالك بني عمله اإلداري والطبي كاستشاري يف طب الحساسية واملناعة. ويحمل شهادات متعددة فهو حاصل 

عىل البورد األمرييك والبورد العريب يف طب األطفال، وحاصل عىل البورد األمرييك يف طب الحساسية واملناعة والزمالة 

الصحية من جامعة  اإلدارة والسياسات  املاجستري يف  مانيتوبا. ويحمل درجة  الحساسية واملناعة من جامعة  الكندية يف 

هارفرد. وشهادة الزمالة اإلدارية لألطباء التنفيذيني ودبلوم االدارة الطبية واعتمد طبيباً إدارياً من الكلية األمريكية لألطباء 

التنفيذيني بعد حصوله عىل الشهادات املعتمدة لذلك. وهو عضو يف مجلس إدارة هيئة الهالل األحمر السعودي، ومجموعة 

األغر وبعض املؤسسات العاملية. كام عمل مستشاراً مع منظمة الصحة العاملية وهيئة االعتامد األمريكية للمنشآت الصحية 

العاملية، وعمل مستشاراً لفرتة زمنية محدودة لعدد من منظامت الرعاية الصحية والدولية.

لغري  العربية  اللغة  تعليم  الخارج،  يف  العلمية  )الكرايس  كتبه  ومن  واملؤلفات،  املقدمات  من  عددا  املالك  الدكتور  كتب 

العايل يف اململكة  التعليم  السعودية، ملحات عن  العربية  العاملية يف اململكة  العلمية  الجوائز  العريب،  بها، الخط  الناطقني 

العربية السعودية ومرآة األيام الذي يحوي 365 حكمة ل 365 يوماً(.

الرعاية  الجودة ملدراء  التكلفة وتحسني  التحكم يف  “اسرتاتيجيات   : منها  تدريبية،  بتقديم دورات وورش عمل  قام  كام 

الصحية”، وسجلت الدورة حضوراً متميزاً، وحصلت عىل تقويم يساوي 12 ساعة معتمدة من أكادميية التعليم األمريكية 

الدولية. كام حارض يف العديد من املؤمترات املحلية والدولية. وأرشف عىل عدد من املؤمترات منها منتدى نور )منتدى 

املعرفة الدويل( والذي دعي إليه مئة عامل مسلم وأقيم يف املدينة املنورة.

للدكتور سامل بن محمد املالك إسهاماته االجتامعية، فهو عضو يف بعض الجمعيات واللجان املحلية، كام كان رئيسا ملجلس 

اآلباء يف مدارس نجد لثالث سنوات متتالية.

الدكتور املالك متزوج وله 5 أبناء، وهو شاعر له إسهامات شعرية متعددة.


