بسم اهلل الرمحن الرحيم

السيرة الذاتية
دكتور محمد بن إبراهيم عبد الق ادر مجلد
أستاذ علوم التشريح و االنسجة المساعد
قسم علوم األحياء  -كلية العلوم

رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية السعودية للمجاهر
و رئيس مجلس االدارة
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السيرة الذاتية
 – 1بيانات االتصال
األول
 – 1االسم :

األب

د /محمد

الجد

إبراهيم

اللقب

عبد القادر

عنوان املنزل

مجلد

عنوان العمل

سكن أعضاء هيئة التدريس (مجمع )6
رقم املبىن 39 :

 -8قسم علوم اإلحياء  -كلية العلوم
جامعة الملك عبد العزيز
ص.ب10709 :

 -2السكن :

رقم الشقة722 :

 -9املدينة :جــدة

ص.ب10808 :

 -11الرمز الربيدي78513 :

 -3املدينة :جــدة

 -11الدولة :السعودية

 -4الرمز الربيدي78513 :

 -12هاتف املكتب 6900000 :توصيله 69090

 -5الدولة :السعودية
 -6رقم اهلاتف6905832 :

السكرتارية6357738 :
مفتاح املنطقة07 :

جوال 0505676190 :

 -7املوقع الشخصي على الشبكة العاملية:
www.mujallid.com

مفتاح املنطقة07:

معمل 6900000/69935 :
فاكس6900000/69207 :

مكتب و كالة عمادة خدمة المجتمع و التعليم
المستمر للتطوير 4281526 :

 -13الربيد اإللكرتوين
mmujallid@kau.edu.sa
mmujallid@gmail.com

 -2بيانات شخصية
 – 14اجلنس :ذكر

 – 17اجلنسية:

 -15تاريخ امليالد:

 – 18احلالة االجتماعية:

 8923 / 5 /83هـ
الموافق  8353 / 88 /70م
 -16حمل امليالد :مكة المكرمة

سعودي

متزوج ( 2أوالد)
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 -3بيانات التعليم

 -12التاريخ األكاديمي :
الدرجة

أسم اجلامعة

العام

التخصص العلمي

أحياء (حيوان)
دكتوراه  8336م جامعة برمنجهام
ماجستير  8330م جامعة الملك عبد العزيز أحياء (حيوان)
أحياء
بكالوريوس  8319م جامعة الملك عبد العزيز

التخصص الدقيق

الدولة

تشريح فقاريات بريطانيا
تشريح فقاريات جدة  /السعودية
جدة  /السعودية
(علم حيوان)

عنوان رسالة الماجستير
دراسات تشرحيية على مسكة املياه العذبة (باربس ارابكس) باململكة العربية السعودية
ANATOMICAL STUDIES ON THE FRESH WATER FISH,
BARBUS ARABICUS, FROM SAUDI ARABIA

عنوان رسالة الدكتوراه

التغريات الرتكيبية و الرتكيبية الدقيقة و املورفومرتية خلياشيم مسكة الرتوتة (ساملو تروتا) املتأقلمة فصليا
عند درجيت حرارة  5و  15عند تعرضها للنحاس يف وسط محضي متأين
STRUCTURAL, ULTRASTRUCTURAL AND MORPHOMETRIC CHANGES
IN THE GILLS OF BROWN TROUT, SALMO TRUTTA, SEASONALLY
ACCLIMATED TO 5° & 15°C, FOLLOWING EXPOSURE
TO COPPER IN SOFT ACIDIC WATER
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 - 22التدريب المهني و الفني:
 -1دورة متقدمة في استخدام المجهر اإللكتروني
Royal Microscopical Society – School of Electron Microscopy
في الفترة من عام  8985هـ الموافق  8335/8/89-1م ( 5أيام)
الجمعية الملكية للمجاهر  -جامعة مانشستر  -بريطانيا
 -2دورة استخدام برنامج  Front Pageفي تصميم موقع دراسي على االنترنت
في الفترة من  8975/9/77-83هـ الموافق من  7009/5/88-1م
مركز تطوير التعليم الجامعي – جامعة الملك عبد العزيز – جدة  -السعودية
 -3دورة استخدام برمجيات  ASPفي تصميم موقع مقرر دراسي على االنترنت
في الفترة من  8975/80/79-78هـ الموافق من  7009/87/2-9م
مركز تطوير التعليم الجامعي – جامعة الملك عبد العزيز – جدة  -السعودية
 -4دورة توثيق المصادر العلمية باستخدام برنامج Refernce Manager
بتاريخ  8975/1/70هـ الموافق  7009/80/9م
مركز تطوير التعليم الجامعي – جامعة الملك عبد العزيز – جدة  -السعودية
 -5دورة في ادارة التخطيط (المتوازنة) كطريقة لالستراتيجيات التنفيذية
Managing Alignment as a Strategy Execution Process

)(By Dr. Robert Kaplan
بتاريخ  8971/7/2هـ الموافق  7002/7/75م
بادارة  IIR MIDDLE EASTالبريطانية  -دبي – االمارات العربية المتحدة
 -6دورة في بطاقة االداء المتوازنة
Balanced Scorecard Forum 2007
)(Managed By Dr. Alan Fell
في الفترة من  8971/7/3-1هـ الموافق  7002/7/72-76م
بادارة  IIR MIDDLE EASTالبريطانية  -دبي – االمارات العربية المتحدة
 -7دورة في فن تطبيق االستراتيجيات
Implementing Strategies
)(By Robin Speculand
في الفترة من  8971/5/82-86هـ الموافق  7002/6/9-7م
 86ساعة معتمدة من المؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب المهني
مركز القانون السعودي للتدريب – فندق جدة وستن – جدة – السعودية
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 -8دورة ادارة الجودة الشاملة
(بتدريب :د .زياد عبد اللطيف ابو زنادة)
في الفترة من  8971/1/7 – 2/71هـ الموافق  7002/1/85 - 88م
 75ساعة معتمدة من المؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب المهني
مركز بُعد للتدريب ( – )BTCجدة – السعودية
 -9دورة اإلدارة اإلستراتيجية بقياس األداء المتوازن
(بتدريب أ .د .عبد الحميد المغربي)
في الفترة من  8971/1/79-83هـ الموافق  7002/3/5-8م
 75ساعة معتمدة من المؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب المهني
مركز القادم  Next Upللتدريب – جدة  -السعودية
 -11دورة تمهيدية في بطاقة األداء المتوازنة
(بتدريب د .محمد مصطفى محمود)
في  8971/80/79هـ الموافق  7002/88/9م
عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر – جامعة الملك عبد العزيز – جدة – السعودية
 -11دورة مهارات التخطيط االستراتيجي
(بتدريب د .سراج يوسف عابد)
في الفترة من  8971/88/88-80هـ الموافق  7002/88/78-70م
مركز تطوير التعليم الجامعي – جامعة الملك عبد العزيز – جدة – السعودية
 -12دورة في البرنامج االحصائي SPSS
في الفترة من  8971/80/79-78هـ الموافق  7002/87/9-8م
مركز تطوير التعليم الجامعي – جامعة الملك عبد العزيز – جدة – السعودية
 -13دورة اعداد المدرب المعتمد
(بتدريب د .صالح بن يحي الدوسي الزهراني)
في الفترة من  8973/7/2-7هـ الموافق  7001/7/89-3م
بواقع  95ساعة تدريبية
عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر – جامعة الملك عبد العزيز – جدة – السعودية
 -14دورة مدققق داخلي لـ
ISO 14001 : 2004 EMS INTERNAL AUDIT
(بتدريب د .علي الزبيدي)
في الفترة من  8973/9/77-78هـ الموافق  7001/9/71-72م
خالل اللقاء الخامس للجودة الشاملة
برنامج الجودة الشاملة – وكالة الجامعة للتطوير – جامعة الملك عبد العزيز – جدة – السعودية
 -85دورة تطبيق الجودة الشاملة آيزو 2111 : 9111
QMS – ISO 9001 : 2000 Implementation
(بتدريب د .علي الزبيدي)
في الفترة من  8973/9/79-79هـ الموافق  7001/9/90-73م
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خالل اللقاء الخامس للجودة الشاملة
برنامج الجودة الشاملة – وكالة الجامعة للتطوير – جامعة الملك عبد العزيز – جدة – السعودية
 – 86دورة المستشار المعتمد في اإلدارة اإلستراتيجية
(بتدريب دكتور مهندس سعيد بن احمد عسيري)
في الفترة من  8973/5/80-5هـ الموافق  7001/5/85-80م
بواقع  91ساعة تدريبية
بيت المهارات للتطوير و االستشارات بمنظومة االعمال و المعرفة و مركز القادم  Next Upللتدريب
جدة – السعودية
 – 17دورة تأهيل مدقق جودة داخلي آيزو 2111-9111
(بتدريب مهندس عمر كناكرية )
في الفترة من  8973/87/9-9هـ الموافق 7001/87/7-8م
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وبرنامج الجودة الشاملة  -جامعة الملك عبد العزيز – جدة – السعودية
 – 81دورة الديكام و تطبيقاته الحديثة في إدارة الموارد البشرية
(بتدريب مهندس عبد الرحمن عريف)
بتاريخ 8990/9/5-9هـ الموافق  7003/9/7-9/90م
بواقع  87ساعة تدريبية
عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر – جامعة الملك عبد العزيز – جدة – السعودية
 – 19دورة ورشة (تجربة أولمبياد بكين)
بتدريب خبراء من منظمة اتحاد شباب بكين
بتاريخ  8990/9/86هـ الموافق  7003 /9/87م
على هامش فعاليات المنتدى العالمي للعمل التطوعي – أبها  -السعودية
 – 21فعاليات المنتدى العالمي للعمل التطوعي 2119
بتاريخ  8990/9/83-82هـ الموافق  7003 /9/85-89م
أبها – السعودية
 – 21دورة صياغة مؤشر االداء و االهداف الذكية
(بتدريب المستشار الدكتور محمد مصطفى محمود)
بتاريخ 8990/9/70هـ الموافق  7003/9/86م
بواقع  5ساعات تدريبية
عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر – جامعة الملك عبد العزيز – جدة – السعودية
 – 22دورة حل المشكالت وإتخاذ القرار
(بتدريب المهندس عثمان خوجه)
بتاريخ 8990/5/3-2هـ الموافق  7003/5/9-7م
بواقع  87ساعات تدريبية
عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر – جامعة الملك عبد العزيز – جدة – السعودية
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 – 23دورة مهارات القيادة
(بتدريب أ .د .عبد الملك الجنيدي)
بتاريخ 8990/5/89هـ الموافق  7003/5/3م
بواقع  5ساعات تدريبية
عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر – جامعة الملك عبد العزيز – جدة – السعودية
 – 79ورشة العمل األولى (الخطة اإلسترايجية الثانية للجامعة)
(تحديد المستقبل المنشود) (مدرب أ .د .عصام الفياللي)
بتاريخ 8990/6/88-83هـ الموافق  7003/6/9-7م
ادارة التخطيط االستراتيجي – وكالة الجامعة للتطوير – جامعة الملك عبد العزيز – جدة – السعودية
 – 25دورة اإلكسل المتقدمة (إدارة البيانات)
(بتدريب االستاذ رشدي بامخرمة)
في الفترة من  8990/3/5-9هـ الموافق  7003/1/76-75م
عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر – جامعة الملك عبد العزيز – جدة – السعودية
 – 26ورشة التخطيط االستراتيجي لكلية العلوم
( بادارة د .غسان بن عبد الرحيم الصديقي)
بتاريخ  8998/88/1هـ الموافق  7080/80/86م
كلية العلوم بالتعاون مع مكتب د .غسان الصديقي لالستشارات التعليمية
 – 72دورات  LMIالقيادية المتخصصة االحترافية االربعة

 -21التخصص العام  :علوم الحياة (علم الحيوان)
 -22التخصص الدقيق :علوم التشريح و األنسجة
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 -22مهارات خاصة و اهتمامات :
 التعامل مع المجاهر اإللكترونية وتقنياتها متناهية الصغر الحديثة

(CrayoTechniques – X Ray
 تطبيقات المجاهر
Microanalysis - Imunolabelling and Proton Induced
)X Ray Emesion PIXE
 استخدام الحاسب اآللي وتطبيقاته المختلفة
 تحاليل وقياسات الخاليا واألنسجة
( Image Analysis ) Stereology
 التخطيط االداري االستراتيجي
 تطبيق بطاقة االداء المتوازنة

)Balanced Scorecard (BSC
 ادارة الجودة الشاملة
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 -23عضوية المنظمات والهيئات :
دبلوم عضوية المعهد العلمي التقني ببريطانيا (  8987هـ  8336 /م )
الجمعية الملكية للمجاهر بلندن ( 8987هـ  8337 /م )
الجمعية األمريكية للمجاهر ( 8989هـ  8339 /م )
الجمعية العالمية لالستيريولوجي (علم القياسات الوصفية) الدانمارك
( 8986هـ 8336 /م)
الجمعية األمريكية لكيمياء األنسجة (  8986هـ  8336 /م )
الجمعية السعودية لعلوم الحياة (  8982هـ  8332 /م )
االتحاد األمريكي لعلماء التشريح (  8981هـ  8331 /م )
موسوعة  8977( Who’s Who in the Worldهـ  7007 /م)
دبلوم الـ  7000مفكر بارز في القرن الواحد و العشرين في علوم الحياة
( 8979هـ  7009/م)
المعهد األمريكي للسير الذاتية ( 8979هـ  7009/م)
المجلس السعودي للجودة (Saudi Arabian Quality )SAQC
 8971( Councilهـ  7002/م)

مؤسس و رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية السعودية للمجاهر ( 1429هـ -
 2119م )

رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية للمجاهر ( 1631هـ  1212 -م )
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 -6تاريخ العمل
الوظيفة احلالية

 -24صاحب العمل احلايل:
 -25مسمي الوظيفة  :أستــاذ مساعد
 -26تاريخ التوظيف8982 :هـ الموافق8336 :م

قسم علوم األحياء – كلية العلوم – جامعة الملك عبد العزيز

 -27صاحب العمل:
 -28مسمي الوظيفة  :معيد
 -29تاريخ التوظيف :من 8905هـ

الوظيفة السابقة

قسم علوم األحياء – كلية العلوم – جامعة الملك عبد العزيز

إلي8982 :هـ

املوافق :من 8315م إلي8336 :م
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 المؤلفات والبحوث-8
Taylor; E. W., M.W. Beaumont; P.J. Butler; J.L. Mair and M. I. Mujallid
(1996) Lethal and sub-lethal effects of copper upon fish: a role for
ammonia toxicity. In Toxicology of Aquatic Pollution, Edited by E. W.
Taylor, Cambridge University Press, (Society for Experimental Biology,
Seminar series 57) pp. 85-113

Taylor, E. W., P. J. Butler, M. W. Beaumont, J. Mair and M. I. Mujallid
(1997) Lethal and sublethal effects of copper on fishes, Fish Physiology,
Toxicology and Water Quality, pp. 127-139

Al-Sayed, Gamal N. E., Ahmad I. El-Saqqaf, Mansour A. Al-Hazmi and
Mohammad I. Mujallid (2007). Protective Role of Vitamin C in
Chronic Permethrin Toxicty in Mice Behaviuoral, Biochemical and
Histopathological Study. Ain Shams J. Forensic Med.Clin. Toxicol. , vol.
VIII, p 183-202.
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Ganash, M. A., M. I. Mujallid and A. A. Al-Robai (2009). The Possibility of
Using Honey as Cytoprotective Against Pathological Effect of
Doxorubicin;

Morphological

Changes,

Toxilogical

Symptoms,

Histological Structure and Functions of Mice Liver. JKAU: Sci., Vol. 21
No.2.pp: 395-418. ISSN 1319-1012, EISSN 1658-4252

Mujallid, Mohammad I., E. W. Taylor and P. J. Butler (In press)
Ultrastructural Changes in the Gills of Brown Trout Salmo trutta,
Seasonally Acclimated to 5 & 15 C, Following Exposure to Copper in
Soft Acidic Water

Mujallid, Mohammad I (In press) Doxorubicin Toxicity: Histopathological
Changes and Mechanisms of Action

Mujallid, Mohammad I. and Majedah A. Ganash (In press a) Structural
changes of mice tissues following exposure to doxorubicin
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األعمال و األنشطة اإلدارية بالجامعة
أمانة مجلس قسم علوم األحياء (أمين المجلس) سابقا
عضو لجنة التطوير و االعتماد األكاديمي بكلية العلوم
عضو لجنة وحدة المجهر االلكتروني بقسم علوم األحياء
عضو لجنة الحاسب اآللي بقسم علوم األحياء
منسق ملتقى "آفاق العمل التطوعي الجامعي في خدمة المجتمع" برعاية
معالي مدير الجامعة
مدير وحدة خدمة المجتمع بعمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر

رئيس بيت الخبرة (بيت النسيج و التقنيات المجهرية متناهية الصغر)
 Tissue & NanoMicroscopyبمنظومة االعمال و المعرفة
بالجامعة بتاريخ  1625/12/17هـ
رئيس اللجنة التأسيسة و مجلس االدارة للجمعية السعودية للمجاهر
وكيل عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر للتطوير في 1622/8/2
هـ  1632/8/12 -هـ

عضو مجلس عمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر
عضو اللجنة التنفيذية بعمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر
رئيس لجنة االعتماد االكاديمي بعمادة خدمة المجتمع و التعليم المستمر
عضو لجنة وكالء التطوير بجامعة الملك عبد العزيز
مكلف بمهام وكيل العمادة للتعليم المستمر لمدة اسبوعين
عضو لجنة التخطيط االستراتيجي بكلية العلوم
عضو لجنة االشراف و المتابعة لتنفيذ برامج كلية العلوم بالخطة
االستراتيجية الثانية للجامعة
عضو لجنة السالمة و الصحة المهنية بقسم علوم االحياء بكلية العلوم
13

االهتمامات البحثية و العلمية
تأثير المواد (السموم و الملوثات) و التغيرات النسيجية المرضية التي
تحدثها على األنسجة و الخاليا في البيئات المختلفة (مائية)
()Histopathological Changes due to toxicants

تقنيات المجاهر بأنواعها و تطبيقاتها متناهية الصغر المختلفة
()Nanotechnology Techniques in Microscopy

المشاركات العلمية
حضور الندوات و المؤتمرات العلمية للجمعيات المشارك بها
اإلشراف على طالب و طالبات الدراسات العليا (ماجستير)
(تخرج  18طالب و آخرين تحت اإلشراف)
التدريس بالقسم لمواد البكالوريوس و الماجستير و الدكتوراه
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االهتمامات اإلدارية
التخطيط االستراتيجي
تطبيق بطاقة األداء المتوازنة )Balanced Scorecard (BSC

ادارة الجودة الشاملة (Total Quality Management )TQM
أمانة المجالس و االدارات

العمل التطوعي و خدمة المجتمع

مشاركات أخرى
عضو لجنة إصالح ذات البين بجمعية مراكز األحياء بحي السليمانية بجدة
عضو لجنة تنمية الموارد بجمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية
عضو المجلس االستشاري للشؤون التعليمية بجمعية تحفيظ القرآن بمحافظة جدة

18

عناوين رسائل الماجستير التي تم اإلشراف عليها
 -8تأثير نترات االمونيوم على أنسجة سمكة البلطي ( تيالبيا نيلوتيكا)
Effect of Ammonium Nitrate on Tissues of Tilapia Fish
)(Tilpia niloticus
(للطالبة عائشة بنت عبد المجيد خالف) في  8979هـ ( 7007م)
 -7تأثير برومات البوتاسيوم على أنسجة الكلية و الكبد و الخصية في الفئران البيضاء
Effect of Potassium Bromate on Kidney , Liver and Testes Tissues of Albino
Mice (mf1) Mus musculus
(للطالب محمد بن علي الشهري) في  8979هـ ( 7007م)
 -9تأثير برومات البوتاسيوم على أنسجة الكلية و الكبد و الخياشيم في أسماك البلطي
Effect of Potassium Bromate on Kidney , Liver and Gills Tissues of Tilapia
(Tilapia zilli) Fish
(للطالب إبراهيم بن مسفر المالكي) في  8975هـ ( 7009م)
 -9تأثير العسل على التغيرات النسيجية في الفئران بعد التعرض للدكسوروبسين
Effect of Honey on Histological Changes in Mice Following Exposure to
Doxorubicin
(للطالبة ماجدة بنت علي محمد قنش) في 8976هـ ( 7005م)
 -5تأثير دورة الضوء و الظالم على أنسجة و إنزيمات النقل النشط في كبد و كلية الفأر
Effect of Light and Dark Cycle on Tissues and Active Transport Enzymes of
Mice Liver and Kidney
(للطالب محمد بن علي محمد الفقيه) في  8972هـ ( 7006م)
باشراف مشترك مع د زراق بن عيسى الفيفي
 -6دراسات نسيجية مقارنة لغدة هاردر في إناث بعض القوارض
Comparative Histological Studies of Harderian Gland in Some Females
Rodents
(للطالبة عبير بنت صالح محمد عطار) في  8972هـ ( 7006م)
باشراف مشترك مع د .سمر بنت محمد السقاف
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 -2الجلد الطبيعي و الجدرة  :دراسة نسيجية مقارنة
Normal Skin and Keloid: A Histological Comparative Study
(للطالبة نجالء بنت علي محمد البرعي) في  8971هـ ( 7002م)
 -1تأثير البولي ايثيلين على أنسجة الكلى في الفئران البيضاء
Effect of Polyethylene on Kidneys Tissues of Mice
(للطالب تركي بن مبارك حمدان الشيخ) في  8971هـ ( 7002م)
باشراف مشترك مع د .زراق بن عيسى الفيفي
 -3تأثير البولي ايثيلين على الخصى في الفئران
The of Effect Polyethylene on the Testes in Mice
(للطالب احمد بن نافع الحربي) في  8971هـ ( 7002م)
باشراف مشترك مع د .احمد بن ابراهيم السقاف
 -80تأثير التلوث البيئي بوقود السيارات (أبخرة الغازولين) على التركيب النسيجي و الكيمونسيجي
للممرات التنفسية و أنسجة الرئة في الوبر (خنزير غينيا)
Effect of Environmental Pollution with Car Fuel (GasolineVapor) on
Histological and Histochemical Structure of Guinea Pig Respiratory Air
Passages and Lung Tissues
(للطالبة نسرين بنت حمدان عمرو الجحدلي ) في  8971هـ ( 7002م)
باشراف مشترك مع د .سمر بنت محمد السقاف
 -88تأثير تالمس الغازولين على التركيب النسيجي و الكيمونسيجي في جلد الخنزير الغيني
Effect of Gasoline Contact on Histological and Histochemical Structure of
Guinea pig Skin
(للطالبة أشواق بنت حسن بتاوي) في  8971هـ ( 7002م)
باشراف مشترك مع د .سمر بنت محمد السقاف
 -87تأثير البولي ايثيلين على التراكيب النسيجية للكبد في الفئران
The Effect of Polyethylene on the Structure of the Liver of Mice
(للطالب حسن بن عتيق عوده الحربي) في  8971هـ ( 7002م)
باشراف مشترك مع أ .د .علي بن احمد الرباعي
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 – 89الدور الوقائي المحتمل لبعض المنتجات الطبيعية في مرض الشلل الرعاش
المتسبب بالسكريات المتعددة الدهنية
The Possible Protective Role of Some Natural Products in
Lipopolysaccharide-induced Parkinson's Disease
(للطالبة جيهان بنت صالح العمري) في  8990هـ ( 7003م)
باشراف مشترك مع د .ماجدة بنت محمد هجرس
 - 89تأثير المالثيون على أنسجة طائر السمان )(Coturnix coturnix
(للطالبة سمر بنت أحمد حامد الجهني ) في  8990هـ ( 7080م)
باشراف مشترك مع د .حسن بن محفوظ فلمبان

Quail

 – 85تأثير المادة المضافة للوقود ميثيل ثالثي بيوتيل االيثر ( )MTBEعلى التركيب
النسيجي للكبد في الفئران و االثر الوقائي لفبتامين سي
)Effect of the Fuel-additive Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE
on Histological Structure of Mice Liver and
the Preventive rffect of Vitamine C
(للطالبة عفت بنت عبد العزيز مكي الشريف ) في  8998هـ ( 7080م)
باشراف مشترك مع د .منى رمضان شاذلي عبد هللا

كما تم تحكيم و مناقشة مجموعة
من رسائل الماجستير ( 8رسائل)
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المواد الدراسية التي تم تدريسها للطالب و الطالبات

المواد الدراسية التي تم تدريسها لمرحلة البكالوريوس
علم األحياء العام املستوى األول ()211
علم األحياء العام املستوى الثاين ()212
تشريح مقارن للفقاريات ()459
علم األنسجة ()353
علم األجنة ()355
بيئة حيوانية ()457
ندوة حبث ()491

المواد الدراسية التي تم تدريسها لمرحلة الماجستير
تقنية جمهر الكرتوين ()611
علم أنسجة مقارن ()657
مواضيع خاصة يف علم احليوان )758( 1
مواضيع خاصة يف علم احليوان )759(2
ندوة حبث ()791
األطروحة ()792

المواد الدراسية التي تم تدريسها لمرحلة الدكتوراه
علم كيمياء اخلاليا و األنسجة ()814
التقنية البيولوجية للمجهر اإللكرتوين ()811
علم قياسات اخلاليا و األنسجة ()813
مواضيع خاصة يف علم احليوان ()759
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بطاقات التعريف و الهوية
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