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بيانات التعليم
الدرجة

التخصص العام

التخصص الدقيق

تاريخ الحصول عليها

اسم الجامعة

الدولة

دكتوراه

حيوان

بيولوجيا جزيئية

 1417هـ 1997/م

درم

بريطانيا

ماجستير

حيوان

بيولوجيا جزيئية

1411هـ 1991/م

الملك عبد العزيز

السعودية

بكالوريوس

أحياء

علم حيوان

1405هـ 1985 /م

الملك عبد العزيز

السعودية
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كلية العلوم
قسم علوم األحياء

بيانات العمل
التدرج الوظيفي

تاريخ التعيين /الترقية

رقمها

معيد

1406هـ 1996 /م

587

رقم القرار

تاريخه
1406/1/14هـ

أستاذ مساعد

1418/7/4هـ1998 /م

307

/12735ق

1427/08/13هـ

أستاذ مشارك

1432/7/9هـ

110

/11401ق

1432/7/20هـ

االهتمامات البحثية
بيولوجيا جزيئية – بيولوجيا وفسيولوجيا الخلية  -فسيولوجي حشرات – دراسات بيوكيميائية على إنزيمات النقل في الخاليا
الطالئية – دراسات كيموخلوية – دراسات بيئية  -دراسة تأثير المستخلصات الطبيعية على اآلفات الحشرية.

عنوان رسالة املاجستري
دراسات على نشاطات إنزيمي صوديوم ،بوتاسيوم – أدينوسين ثالثي الفوسفاتيز و الفوسفوفركتوكاينيز من القناة
الهضمية لحشرة بوكيلوسيرس بوفونيوس كلوج.
Studies on the activities of Na+/K+-ATPase and Phosphofructokinase from the alimentary canal of
Poekilocerus bufonius Klog.

عنوان رسالة الدكتوراه
دراسات بيوكيميائية ،سيتوكيميائية ،تحديد أماكن وفسيولوجية على أنابيب ملبيجي في الجراد المهاجر.
Biochemical, Cytochemical Localization and Physiological Studies on Malpighian tubules of Locusta
migratoria L.

النشاط التدريسي
البكالوريوس

أحياء عامة – بيولوجيا خلية – بيئة عامة  -مواضيع خاصة في األحياء – ندوة بحث.

الماجستير

بيولوجيا خلية متقدم – فسيولوجيا خلية متقدم – مواضيع خاصة في األحياء.

الدكتوراه

بيولوجيا جزيئية  -مواضيع خاصة في األحياء.
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كلية العلوم
قسم علوم األحياء

اإلشراف على الرسائل
ماجستري

عنوان الرسالة

الطالب
بكر آدم الهوسه

دراسة نسيجية وبيوكيميائية على القناة الهضمية في نملة الحصاد1423 .هـ.

رويدا إبراهيم علوي

تأثير المادة اللبنية لنبات العشر على الجراد الصحراوي1424 .هـ.

محمد الفقيه

تأثير دورة تعاقب الليل والنهار على األنسجة وإنزيمات النقل في كبد وكلية الفار1426 .هـ.

منى غنيم الحربي

تأثير مستخلصات النيم على ثاقبات الحبوب الصغرى وفئران التجارب1427 .هـ

تركي مبارك الشيخ

دراسة تأثير البولي إيثيلين على أنسجة الكلى في الفئران البيضاء الـ 1427 .Miceهـ.
حصر لإلصابة الحشرية لألرز في مدينة جدة وتأثير بعض الزيوت النباتية على سوسة األرز.
1430هـ.
تقدير اإلصابة بخنفساء السورينام علي العوائل المختلفة وتأثير مستحضر النيمازال تي  %5وزيت الحبة
السوداء علي الحشرة كوسيلة آمنة لمكافحتها 1431 .هـ.

نهى مصطفى التلمساني
هدى الجدعاني

حتكيم األحباث الداخلية واخلارجية

م

عنوان البحث

الجهة

-1

إمكانية استخدام أوراق شجرة الزيتون ومستخلصاتها إضافات علفية لتحسين األداء
والجهاز المناعي وصفات ذبيحة الدجاج الالحم .

مدينة الملك عبد العزيز
للعلوم والتقنية

-2

عزل وتوثيق وحفظ الجينومات (دنا) للحيوانات في البيئة المحلية بمنطقة الرياض .

جامعة الملك سعود .

-3

تطوير وتقييم بعض المصادر المحلية غير التقليدية لتكوين األعالف المركبة للدواجن .

مدينة الملك عبد العزيز
للعلوم والتقنية

-4

العالج اإلشعاعي لسرطان المثانة باستخدام شعاع مجمع نيوتروني سريع

جامعة الطائف.

-5

-6

Determination the infestation rate and integrated control of the
 date stone beetle, Coccotrypes dactyliperda inجامعة طيبة.
Al-Madinah Al-Munawarah Region.
The impacts of psychophysical stress induced physiological,
 psychological and histological changes and the antagonistic roleجامعة الملك خالد.
of some natural product extracts

-7

 Effect of climatic exchange on geneome stability of importantمدينة الملك عبد العزيز
 crops based on the molecular and phsyological aspects.للعلوم والتقنية

-8

Determining the role of transcription factor, Nrf2 in obesity
مدينة الملك عبد العزيز
induced oxidative stress and inflammation in adipose tissue: in
للعلوم والتقنية
vivo and in vitro studies.
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كلية العلوم
قسم علوم األحياء

تابع حتكيم األحباث الداخلية واخلارجية

الجهة
جامعة الطائف
جامعة الطائف

عنوان البحث
دراسة المسببات المرضية لمرض العيون الحمراء باستخدام الطرق السريولوجية والوراثة
.الجزيئية الحديثة بالطائف
Molecular Characterization of Cleidocranial Dysplasia in The
Western Region in KSA.

م
-9
-10

Impact of weight loss on psychological well being and biochemical
مدينة الملك عبد العزيز
-11
modulation in obese patients: A comparison of two treatment
للعلوم والتقنية
protocols.
 مدينة الملك عبد العزيزA Study of forensically important diptera in Riyadh region, Saudi
 للعلوم والتقنيةArabia.

-12

Effects of Extracts Produced by some Newly Isolated
 المؤتمر الطالبي الخامسActinobacteria on the Heart Development using Zebrafish, Danio
rerio, Embryos as a Drug Discovery Screening Model

-13
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كلية العلوم
قسم علوم األحياء

حتكيم الرسائل

م
-1

-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

-9
-10

الدرجة

عنوان الرسالة
دراسات حقلية ومعملية على معقد حشرات المنّ وأعداءه
الطبيعيين في النظام البيئي الزراعي للبرسيم الحجازي بوادي هدا
الشام بالمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية.
مقدمة من الطالب :خالد على عسيري.
معقد الذباب بين حظائر الماشية والمناطق السكنية وأهم طرق
المكافحة بمحافظة جدة.
مقدمة من الطالب :حبيب بن منصور السلمي.
تأثير النيمازال والديميلين على األطوار المختلفة للذبابة المنزلية.
مقدمة من الطالبة :نعيمة بنت عصيد العنزي.
تركيب الجهاز العصبي وأشكال األنابيب القمعية واألعشاش
األرضية ألرضة الحصاد بمنطقة مكة المكرمة.
مقدمة من الطالب :أكرم بن صالح الغامدي.
سلوكيات النمل األبيض النجدي الصغير وأهم عوائله النباتية
بمنطقة مكة المكرمة.
مقدمة من الطالب :عبد الرحمن المعدي العسيري.
تأثير البولي ايثيلين على الخصى في الفئران.
مقدمة من الطالب  :أحمد نافع الحربي .
دراسة تأثير بعض المبيدات الحشرية على فسيولوجية اليرقات
المقوسة من جنس لوكانس سيرفس.
مقدمة من الطالب :عبد العزيز معيض الحربي .
دراسة بعض التغيرات المورفولوجية والنسيجية في يرقات
لوكانس سيرفس نتيجة استخدام نوع من المبيدات .الحشرية.
مقدمة من الطالب :بركات معيلي الرشيدي.
الدور الوقائي المحتمل لمادة الكارنيتين ضد التأثير السام للمبيد
الحشري السيبرمثرين.
مقدمة من الطالب تركي الشيخ.
تأثير بعض الزيوت النباتية كوسيلة آمنة لمكافحة الصرصور
األمريكي Periplaneta americana L.
مقدمة من الطالبة :سمية عيسى شعراوي.

التاريخ

الجهة

صفة التحكيم

ماجستير

1421هـ

محكم داخلي

جامعة الملك عبد العزيز

ماجستير

1424هـ

محكم داخلي

جامعة الملك عبد العزيز

ماجستير

1424هـ

محكم داخلي

جامعة الملك عبد العزيز

ماجستير

1425هـ

محكم داخلي

جامعة الملك عبد العزيز

ماجستير

1428هـ

محكم داخلي

جامعة الملك عبد العزيز

ماجستير

1428هـ

محكم داخلي

جامعة الملك عبد العزيز

ماجستير

1431هـ

محكم خارجي

جامعة طيبة

ماجستير

1431هـ

محكم خارجي

جامعة طيبة

دكتوراه

1433هـ

محكم خارجي

جامعة الملك عبد العزيز

ماجستير

1433هـ

محكم خارجي

جامعة الملك عبد العزيز

-11

Study the effect of some plant extracts and the
insect pathogen Bacillus thuringiensis on the
developmental stages of culex mosquito
مقدمة من الطالبة :نجالء سالم شحات أبو عمير

ماجستير

-12

Biochemical and Molecular changes on
normal and diabetic rats: effect of white tea
extract treatment.
مقدمة من الطالبة  :أحالم عبدهللا محمد آل الشيخ

ماجستير

1434هـ

1434هـ

محكم خارجي

محكم خارجي

عضوية اجلمعيات
داخل اململكة
 عضو الجمعية السعودية لعلوم الحياة بجامعة الملك سعود1420 .هـ  -إلى اآلن.
 عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للمجاهر بجامعة الملك عبد العزيز 1431هـ  -إلى اآلن.
 عضو جمعية النحالين العرب بجامعة الملك سعود1432 .هـ  -إلى اآلن.

جامعة طيبة

جامعة الملك خالد
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كلية العلوم
قسم علوم األحياء

اخلربات اإلدارية
 - 1جامعة امللك عبد العزيز  -جده

 أمين مجلس شعبة الحيوان1420 – 1419 .هـ.
 رئيس لجنة الحاسب اآللي1427 – 1425 .هـ.
 عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي1421-1419 .هـ .
 عضو لجنة تطوير المناهج1427 – 1425 .هـ
 عضو لجنة االعتماد األكاديمي1427 – 1426 .هـ.

القسم
الكلية

 - 2جامعة جازان  -جازان

القسم

 رئيس قسم األحياء 1430 – 1429هـ .
 رئيس قسم الكيمياء – 1429هـ إلى 1432هـ.
لجنة التطوير األكاديمي – قسم األحياء – 1429هـ .
اخلرباترئيس

اإلدارية
 رئيس لجنة التطوير األكاديمي – 1429هـ قسم الكيمياء – إلى 1432هـ.
 رئيس لجنة تطوير القسم – قسم األحياء – 1429هـ .

كلية العلوم

 وكيل كلية العلوم 1427هـ  -إلى 1433هـ.
 رئيس المجلس االستشاري للكلية1428 .هـ  -إلى 1429هـ.
 أمين المجلس االستشاري للكلية1427 .هـ -إلى 1431هـ.
 أمين مجلس الكلية 1431 .هـ إلى 1433هـ.
 رئيس لجنة األجهزة والمعامل1427 .هـ 1433 -هـ.
رئيس لجنة الجداول بكلية العلوم1427 .هـ 1433 -هـ.
 عضو لجنة المقابالت والترشيح والمفاضلة لوظائف المحاضرين بالكلية1427 .هـ  -إلى 1430هـ.
 عضو لجنة المقابالت والترشيح والمفاضلة لوظائف المعيدين بقسم األحياء1427 .هـ  -إلى 1430هـ.
 القيام بإعداد كامل الخطة الدراسية إلنشاء قسم التقنية الحيوية بكلية العلوم بجامعة جازان.
 عضو لجنة المقابالت والترشيح والمفاضلة لوظائف المعيدين بقسم الفيزياء1428 .هـ
 عضو ثم رئيس لجنة المقابالت والترشيح والمفاضلة لوظائف المعيدين والمحاضرين بقسم الرياضيات1428 .هـ
 رئيس لجنة الجودة بكلية العلوم – 1428هـ .
 رئيس لجنة دراسة العروض المقدمة لتجهيز معامل كلية العلوم – 1428هـ .
 عضو لجنة كلية العلوم للتقويم الذاتي – 1428هـ .
 رئيس اللجنة الفنية لمعاينة مستودع المواد واألجهزة بكلية إعداد المعلمات بصامطة – 1429هـ .
 رئيس اللجنة الفنية لمعاينة المعامل ومستودع المواد واألجهزة بكلية التربية – األقسام العلمية – 1429هـ .
 عضو لجنة المقابالت والترشيح والمفاضلة لوظائف المعيدين والمحاضرين بأقسام الكلية المختلفة 1429هـ.
 رئيس لجنة فحص العروض ودراسة الشروط والمواصفات الفنية لتجهيز معامل كلية العلوم – 1429هـ .
 رئيس لجنة دراسة الخطط والمناهج الدراسية بكلية التربية – األقسام العلمية – 1430هـ .
 نائب رئيس اللجنة المنظمة لورشة العمل األولى (المكافحة البيولوجية والكيميائية لآلفات والحشرات الزراعية) التي
عقدت بكلية العلوم – جامعة جازان الفصل الدراسي الثاني 1430/6/14هـ.
 رئيس لجنة األنشطة بكلية العلوم1431 .هـ  -إلى 1432هـ .
 رئيس لجنة تأديب الطالب بكلية العلوم 1431 .هـ 1433 -هـ.
 نائب رئيس اللجنة المنظمة لورشة العمل :المشكالت البيئية في منطقة جازان وسبل مواجهتها – .كلية العلوم –
جامعة جازان – يوم األحد 1432/2/26هـ .الموافق 2011/1/30م.
 رئيس اللجنة العلمية لورشة العمل :التنمية الزراعية بمنطقة جازان  ...دعامة للتنمية المستدامة – .كلية العلوم –
جامعة جازان –في الفترة من 1433/1/19 - 17هـ .الموافق 2011/12/14 - 12م.
 عضو اللجنة المنظمة للقاء السابع والعشرون للجمعية السعودية لعلوم الحياة "اقتصاديات البيئة والموارد الطبيعية"
المنعقد بكلية العلوم خالل الفترة  15 – 13ربيع اآلخر 1433هـ .الموافق  8 – 6مارس 2012م.
 عضو مجلس الكلية1434 .هـ  -إلى اآلن.
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كلية العلوم
قسم علوم األحياء

تابع اخلربات اإلدارية
 – 2تابع جامعة جازان  -جازان

عمادة
الدراسات العليا

جــــــــــــــــــــامـــــــــعـــــــــة جـــــــــــــــــــــــــــازان

 عميد الدراسات العليا1433/3 .هـ إلى اآلن.
 رئيس مجلس عمادة الدراسات العليا1433 .هـ إلى اآلن.
 رئيس لجنة القبول للدراسات العليا1435 .هـ  -الى اآلن.
 حضور االجتماع العاشر للجنة عمداء الدراسات العليا بالجامعات السعودية الذي أقيم في جامعة القصيم
1435/2/16هـ.
 عضو اللجنة الدائمة لألنشطة الطالبية1427 .هـ  -إلى 1428هـ.
 عضو اللجنة الدائمة للتدريب واالبتعاث1427 .هـ  -إلى 1433هـ.
 عضو اللجنة الدائمة لصندوق الطالب1427 .هـ  -إلى 1428هـ.
 رئيس النشاط الرياضي العام بالجامعة1427 .هـ  -إلى 1428هـ.
 منسق كلية العلوم في وحدة الجودة1427 .هـ  -إلى 1429هـ.
 ممثل جامعة جازان في لجنة متابعة شؤون الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس
التعاون الخليجي1427 .هـ  -إلى 1429هـ.
 عضو لجنة إجراء المقابالت الشخصية مع من تم ترشيحهم للعمل بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس من مصر لعام
1429هـ .
 عضو اللجنة الدائمة للقبول1428 .هـ  -إلى 1429هـ.
 عضو اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين1427 .هـ  -إلى 1428هـ.
 عضو لجنة إعادة هيكلة كلية المعلمين وكليات التربية للبنات1427 .هـ  -إلى 1428هـ.
 عضو اللجنة الدائمة للجداول بالجامعة 1429 .هـ  -إلى 1432هـ .
 عضو لجنة اإلشراف على البوابة اإللكترونية لجامعة جازان1429 .هـ  -إلى 1430هـ .
 عضو لجنة إجراء المقابالت الشخصية مع من تم ترشيحهم للعمل بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس من تونس
لألعوام 1431 -1430هـ .
 عضو لجنة إجراء المقابالت الشخصية مع من تم ترشيحهم للعمل بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس من الهند
لألعوام 1434 -1433 - 1432 -1431هـ.
 عضو اللجنة الدائمة ألخالقيات البحوث الطبية والحيوية1432 .هـ  -إلى اآلن.
 عضو الهيئة االستشارية لمركز البحوث والدراسات البيئية1432 .هـ  -إلى اآلن .
 عضو لجنة إجراء المقابالت الشخصية مع من تم ترشيحهم للعمل بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس من األردن
لعام 1432هـ .
 عضو اللجنة الدائمة للهيئة االستشارية بالجامعة  .من 1433هـ إلى اآلن.
 ممثل جامعة جازان في اجتماعات ممثلي الجامعات السعودية لتنفيذ مهام الخطة الوطنية لالستجابة للطوارئ اإلشعاعية والنووية
ووضع الخطط التفصيلية الموحدة للجامعات ضمن أهداف الخطة الوطنية للطوارئ اإلشعاعية والنووية.

 عضو اللجنة الدائمة لإلسكان بالجامعة1433 .هـ  -إلى اآلن.
 رئيس اللجنة الملحقة إلجراء المقابالت الشخصية مع من تم ترشيحهم للعمل بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس من
مصر لعام 1433هـ .
 عضو المجلس العلمي بالجامعة1434 .هـ  -إلى اآلن.
 عضو اللجنة الدائمة للخطط والمناهج1434 .هـ  -إلى اآلن.
 عضو اللجنة الدائمة لصرف مكافآت التميز1434 .هـ  -إلى اآلن.
 عضو مجلس عمادة البحث العلمي1434 .هـ  -إلى اآلن.
 عضو اللجنة الدائمة اإلشرافية العليا على كرسي األمير محمد بن ناصر لدراسات قضايا المجتمع في منطقة جازان1435 .هـ
 الى اآلن. ممثل جامعة جازان في مؤتمر تدشين أطلس مصادر الطاقة المتجددة بمدينة الملك عبدهللا للطاقة في 1435/2/15هـ.

خارج الجامعة

 مشرف قاعة في اختبار القدرات والتحصيلي .الفترة من  1427إلى 1429هـ.
 نائب رئيس لجنة اختبارات القياس  -مركز كلية المجتمع بجامعة جازان .الفترة من 1429هـ  -إلى 1432هـ.
 استشاري غير متفرغ لمكافحة البعوض بأمانة منطقة جازان .الفترة من 1429هـ  -إلى اآلن .
 نائب رئيس برنامج موهبة الصيفي األول بجامعة جازان بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة
واإلبداع .الفترة من 1430هـ  -إلى 1433هـ.
 عضو لجنة تحكيم األبحاث العلمية لجائزة صاحب السمو الملكي األمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان 1431هـ.
 عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للمجاهر بجامعة الملك عبد العزيز .الفترة من 1431هـ إلى 1434هـ.
 رئيس لجنة التحكيم لألولمبياد الوطني لإلبداع العلمي "إبداع" مسار االبتكار بمنطقة جازان لعام 1432/1431هـ .
 رئيس لجنة االختبار التجريبي لقياس الموهبة بمنطقة جازان .للعام الدراسي 1432 / 1431هـ.
 عضو اللجنة العلمية الخاصة بتنظيم اللقاء السابع والعشرون للجمعية السعودية لعلوم الحياة والذي انعقد في جامعة
جازان في الفترة  15 – 13ربيع اآلخر 1433هـ .الموافق  8 – 6مارس 2012م.
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املؤمترات والندوات
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المشاركة ببحث في مؤتمر  The Society for Experimental Biologyفي –1995/5/7/3م.
جامعة  . University of St. Andrewsبريطانيا.
عنوان البحث Effect of kinase inhibitors on the fluid and ion secretion by Malpighian
tubules of Locusta migratoria.
المشاركة ببحث في مؤتمر الجمعية السعودية لعلوم األحياء (االجتماع العشرون) .في  2000 /11/3 – 1م  -جامعة الملك
فيصل األحساء – المملكة العربية السعودية.
عنوان البحث  :دراسة مقارنة خواص االيتبئيز الفجوي من األنسجة اإلخراجية لحشرة نطاط العشر والجراد الصحراوي.
المشاركة ببحث في مؤتمر الجمعية السعودية لعلوم األحياء (االجتماع الثاني والعشرون) في 1423/1/28-26هـ  -جامعة
الملك خالد  -أبها – السعودية.
عنوان البحث :دراسة التركيب النسيجي لنملة الحصاد الصحراوي
المشاركة بملصق في المؤتمر السعودي الرابع للعلوم( :إسهام كليات العلوم بالمملكة العربية السعودية في مسيرة
التنمية) .في 1431/4/9-6هـ الموافق 2010/3/24-21م  .جامعة طيبة  -المدينة المنورة  -السعودية
المشاركة بـ  3أبحاث في مؤتمر :اللقاء الخامس والعشرون للجمعية السعودية لعلوم الحياة :تقنية النانو في علوم الحياة.
في 1431/5/29 – 27هـ الموافق  2010/5/13 – 11م .بجامعة الملك فيصل – األحساء.
عناوين األبحاث:
التركيب التشريحي والنسيجي للقناة الهضمية ألرضة الحصاد الصحراوي .Anacanthotermes ochraceus
التأثير الممرض لفطرة السيلومايسز في الطور اليافع ألنثى اإلييدز إجيبتاي .
حصر الفطريات المحمولة بالهواء داخل كلية العلوم  -جامعة جازان بالمملكة العربية السعودية.
حضور الندوة الثانية للملوثات البيئية وسبل الحد منها  .في 1430/4/17-16هـ - .جامعة طيبة  -المدينة المنورة-
السعودية.
حضور المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي في الدول العربية.
"نحو بناء مجتمع معرفي" .في 1429 /2/ 20-17هـ .جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  -الدمام-السعودية .
حضور محاضرة :التطوير األكاديمي بالجامعات .في 1431/5/19هـ الموافق 2010/5/3م .جامعة جازان  -جازان –
السعودية.
المشاركة بملصق في مؤتمر  Chemical Biology 2010 EMBO Conference Seriesفي الفترة 22 - 25
. Heidelberg, Germany - EMBL – September 2010
عنوان الملصق :
Comparison of genetic changes in transitional and squamous bilharzial-related bladder
cancers using chromogenic in situ hybridization.
المشاركة ببحث في المؤتمر التاسع عشر للجمعية المصرية األلمانية لعلم الحيوان ،بجامعة القاهرة –بني سويف -
بجمهورية مصر العربية ،في الفترة  22 – 20فبراير 2011م.
– 19th Conference of Egyptian-German Society of Zoology which will be held on 20th
22th February 2011 in Beni Suef.
Effect of Electromagnetic Wave on The Frequency of Micronuclei Polychromatic
Erythrocytes (MNPCEs) and The Sperm Morphology of Rats.
المشاركة بملصق في مؤتمر الكيمياء الدولي الحادي عشر في أفريقيا " دور الكيمياء في نمو أفريقيا" المنعقد في مدينة
األقصر بجمهورية مصر العربية.
The 11th International Chemistry Conference and Exhibition in Africa "The Role of
Chemistry in Development of Africa" Luxor – Egypt. 20th 23rd Nov., 2010.
عنوان الملصق:
]Synthesis of halogen derivatives of naphtha[2,1-b] pyran and naphtha [2,1-b
pyrano [2,3-d]pyrimidine with promising antimicrobial activities.
المشاركة بـبحث في المؤتمر :السادس والعشرون للجمعية السعودية لعلوم الحياة :التغيرات المناخية والتنوع األحيائي.
في 1432/6/9-7هـ الموافق 2011/5/12-10م .بجامعة الطائف – الطائف.
عنوان البحث:
التجهي ٌزات بطيئة السريان لمنظمات نمو الحشرات من اجل مكافحة طويلة األمد ليرقات البعوض في محافظة جده.
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كلية العلوم
قسم علوم األحياء

تابع املؤمترات والندوات
المشاركة بملصق في المؤتمر األوروبي الثامن للوراثة الخلوية
2011 / 7 / 5-2م
بورتو  -البرتغال
13

عنوان الملصق:
Cytogenetic profile of locally advanced and metastatic bilharzial-related bladder cancer
receiving chemotherapy

14

15

16

المشاركة ببحث في اللقاء السابع والعشرون للجمعية السعودية لعلوم الحياة "اقتصاديات البيئة والموارد الطبيعية" خالل
الفترة  15 – 13ربيع اآلخر 1433هـ .الموافق  8 – 6مارس 2012م.
جازان  -جامعة جازان.
عنوان البحث:
حساسية يرقات وبالغات ) Culex pipiens (L.و ) Aedes aegypti (L.ضد بعض المبيدات الحشرية الشائعة
االستخدام بمكة المكرمة.
المشاركة ببحث في اللقاء السابع والعشرون للجمعية السعودية لعلوم الحياة "اقتصاديات البيئة والموارد الطبيعية" خالل
الفترة  15 – 13ربيع اآلخر 1433هـ .الموافق  8 – 6مارس 2012م.
جازان  -جامعة جازان.
عنوان البحث:
التأثيرات المتأخرة لبعض المبيدات اآلمنة بيئيا ضد بعوض ايديس ايجيبتاى الناقل لحمى الضنك
في محافظة جدة.
المشاركة ببحث في اللقاء السابع والعشرون للجمعية السعودية لعلوم الحياة "اقتصاديات البيئة والموارد الطبيعية" خالل
الفترة  15 – 13ربيع اآلخر 1433هـ .الموافق  8 – 6مارس 2012م.
جازان  -جامعة جازان.
عنوان البحث:
التأثير الطارد والسمي لبعض مستخلصات نبات أم جريسة ) القطف ( ضد البعوضة الناقلة لمرض حمى الضنك
)  Aedes aegyptiثنائية األجنحة :كيولسيدى(
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كلية العلوم
قسم علوم األحياء

ورش العمل وحلقات النقاش

م

عنوان ورشة العمل  /حلقة النقاش

1

تحسين الجودة على المستوى البرامجي.

1427/11/20-19هـ الموافق
2006/12/11–10م

2

وضع الخطة االستراتيجية لجامعة جازان.

1428/11/13-12هـ.

جامعة جازان – جازان –
السعودية.

3

منتدى الموهبة واإلبداع "تقويم برامج
الموهوبين"

1430/4/12-10هـ.

مركز الملك فهد الثقافي  -الرياض-
السعودية.

4

المكافحة البيولوجية والكيميائية لآلفات
والحشرات الزراعية

1430/6/14هـ.

جامعة جازان  -جازان-السعودية.

5

التوعية بمعاهدة حظر األسلحة البيولوجية.

1430 /11/ 2-1هـ21-20 .
2009 /10/م

مستشفى الملك فيصل ومركز

6

التطوير األكاديمي بالجامعات.

7
8

9

تاريخها

مكان االنعقاد
الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد
األكاديمي  -جده  -السعودية

األبحاث  -الرياض -السعودية.

1431/5/20هـ -
2010/5/4م.

جامعة جازان  -جازان-السعودية

1431/11/12-11هـ -19 -
2010/10/20م

فندق انتركونتننتال  -جده-
السعودية.

األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي "ابداع"

1431/11/27هـ الموافق
2010/11/4م.

فندق العنود .الرياض -السعودية

األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي "ابداع"

1432 / 2 / 1هـ الموافق
2011 / 1/6م

مؤسسة الملك عبد العزيز
ورجاله للموهبة واالبداع.
الرياض – السعودية.

1432/2/26هـ .الموافق
2011/1/30م.

جامعة جازان – جازان –
السعودية.

1432 / 5 /29هـ .

جامعة جازان – جازان –
السعودية

معايير ومقاييس التقويم البرامجي.

(دورة تدريب المحكمين).
( منهج تحكيم مشاريع االبتكار ).

المشكالت البيئية في منطقة جازان وسبل
10
مواجهتها.
 " 11القرار اإلداري السليم"
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قسم علوم األحياء

الدورات والربامج التدريبية
م
1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

11

12

عنوان الدورة  /البرنامج التدريبي
دورة في
تسلسل حامض الديوكسي رايبوز النووي (DNA
)Sequencing
دورة في
تهجين حامض الديوكسي رايبوز النووي (DNA
)Hybridization
برنامج تدريبي
(Working Toward Program
)Accreditation
دورة تدريبية
(مدخل التصميم التعليمي المنظم )
 18ساعه
برنامج تدريبي
(Successful E-Learning Management
)Program
دورة
(تقديم االستشارة في بيئة تعليمية) المدرس كمدرب
ومستشار.
دورة
تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في التعليم
اإللكتروني.
برنامج تدريبي:
أساليب تقويم الطالب.
زيارة بعض الجامعات البريطانية لالطالع على الخطط
الدراسية والتجهيزات المعملية وبحث سبل التعاون في
مجاالت التطوير واالبتعاث.
برنامج تدريبي:
(القيادة األكاديمية في ظل التغيير)
ضمن برامج اإلبداع والتميز ألعضاء هيئة التدريس.
دورة:
تصميم المقررات اإللكترونية في نظام جسور إلدارة
التعليم )(LMS
برنامج تدريبي:
البرنامج التدريبي للفرق التنفيذية لبرامج موهبة اإلثرائية
الصيفية المحلية.

التاريخ

مكان االنعقاد

2002/7/10-6م

كلية العلوم – جامعة عين شمس– .
مصر.

2003/5/29-24م.

كلية العلوم – جامعة عين شمس– .
مصر.

1430/6/3-1هـ.

جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية  -جازان-السعودية

1430/6/8-6هـ.

المركز الوطني للتعلم اإللكتروني
والتعلم عن بعد - .الرياض-
السعودية.

2009/7/29-20م

Malaysia Kuala Lumpur-

1428/4/1-3/26هـ

جامعة الملك عبد العزيز  -جده –
السعودية

1428/4/29-25هـ

جامعة جازان

1428/5/6-2هـ.
1428/10/22-17هـ
1430/4/ 10-8ه
1431/6/10-8هـ.
/ 5 / 2 - 4 / 30
1432هـ

جامعة الملك عبد العزيز  -جده -
السعودية
جامعة كاردف-جامعة درم-جامعة
هيروت وات -جامعة ستارثكاليد.
المملكة المتحدة
جامعة جازان  -جازان-السعودية
المركز الوطني للتعلم اإللكتروني
والتعليم عن بعد .الرياض-
السعودية.
المركز الوطني ألبحاث الموهبة
واإلبداع تحت إشراف مؤسسة
الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة
واإلبداع  .الرياض – السعودية.
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كلية العلوم
قسم علوم األحياء

األحباث املدعمة
م

عنوان البحث

المشاركة

الجهة الداعمة

1

دراسة مقارنة خواص االيتبئيز الفجوي من األنسجة اإلخراجية لحشرة نطاط العشر والجراد
الصحراوي .برقم .419/152

رئيسي

جامعة الملك عبد
العزيز

2

تأثير تعاقب الليل والنهار على أنسجة وإنزيمات الكبد والكلية في الفار.

مشارك

جامعة الملك عبد
العزيز

3

تصميم آلية الستحداث توأمة بين كلية العلوم بجامعة جازان وكلية العلوم في جامعات
عالمية عريقة.

مشارك

جامعة جازان

4

Microbiological survey of street-vended food in Jazan, KSA

رئيسي

جامعة جازان

5

Biological control of mosquitoes disease in Jazan, KSA

مشارك

جامعة جازان
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كلية العلوم
قسم علوم األحياء

األحباث املنشورة

1

AL-ROBAI, A.A., KHOJA, S.M. AND AL-FIFI, Z.I.A. (1990). Properties of ouabainresistant Na+/K+ -transporting ATPase from the excretory system of Poekilocerus
bufonius. J. Insect Biochemistry and Molecular Biology. 20: 701-707.

2

KHOJA, S.M., AL-ROBAI, A.A., AND AL-FIFI, Z.I.A. (1990). Regulatory properties of 6phosphofructo-I -kinase of the mid-gut-of the grasshopper, Poekilocerus bufonius. J.
Insect Biochemistry and Molecular Biology. 20: 443-449.

3

AL-ROBAI, A.A., KHOJA, S.M. AND AL-FIFI, Z.I.A. (1992). Ouabain sensitive Na+/K+ transporting ATPase from the brain of Poekilocerus bufonius. International Journal of
Biochemistry. 24: 1017-1021.

4

AL-FIFI, Z.I.A., MARSHALL, S.L., HYDE, D., ANSTEE, J.H. AND BOWLER, K. (1998).
Characterization of ATPases of apical membrane fractions from Locusta migratoria
Malpighian tubules. J. Insect Biochemistry and Molecular Biology. 28: 201-211.

5

AL-FIFI, Z.I.A., MARSHALL, S.L., HYDE, D., ANSTEE, J.H. AND BOWLER, K. (1998). The
action of inhibitors of protein kinases on fluid and ion secretion by Malpighian tubules
of Locusta migratoria, L. J. Insect Physiology, 44: 973-980.

6

AL-FIFI, Z.I.A. AL-ROBAI A., AND KHOJA S.M. (2002). Properties of the V-type ATPase
from the excretory system of the Usherhopper, Poekilocerus bufonius. J. Insect
Biochemistry and Molecular Biology, 32: 1143-1150.

7
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تأليف الكتب

1
2

3
4
5

مقدمة علم الحياة الجزء األول – التركيب والوظيفة – الطبعة الخامسة (1432هـ 2001 -م).
األستاذ الدكتور نبيه عبد الرحمن باعشن – د .زراق بن عيسى علي الفيفي و د .محمد نبيه باعشن.
علم الحياة الجزء األول العملي – الطبعة الثالثة (1428هـ 2008 -م).
األستاذ الدكتور نبيه عبد الرحمن باعشن – د .زراق بن عيسى علي الفيفي و د .محمد نبيه باعشن.
الثقافة الصحية والمجتمع .الطبعة األولى (1432هـ 2011 -م).
د .زراق بن عيسى علي الفيفي ،د .محمد محسن العولقي و د .محمد العبود.
علم الحياة الجزء العملي (عربي – إنجليزي)  -الطبعة األولى (1432هـ 2011 -م).
أ.د .نبيه عبد الرحمن باعشن ،د .أحمد نبيل أبو خطوة ،د .زراق بن عيسى علي الفيفي ،و د .محمد نبيه عبد الرحمن
باعشن.
مقدمة عن الجزيئات النانومترية – الطبعة األولى (1434هـ 2013 -م).
أ .د .مدحت احمد عبد الخالق ابراهيم ،د .زراق بن عيسى علي الفيفي ،و د .حنان جوده عبد الوهاب الحايس.

6

بيولوجيا الخلية العملي – الطبعة الثالثة (1433هـ 2012 -م).
أ.د .علي بن أحمد الرباعي ،د .زراق بن عيسى علي الفيفي ،أ .فريد أبو زينه ،و أ .بكر آدم الهوسه.

7

بيولوجيا الخلية.
أ.د .علي بن أحمد الرباعي ،د .زراق بن عيسى علي الفيفي ،و أ .فريد أبو زينه.
تحت الطبع.
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خربات ومهارات مكتسبة
يف جمال البحث:

 - 1التعامل مع أجهزة التقنية الحيوية والبيولوجيا الجزيئية مثل أجهزة الطرد المركزي بأنواعها والفصل الكهربائي وتفاعل البلمرة
) ،(PCRوغيرها التي تستخدم في دراسة الخلية ومكوناتها.
 – 2التعامل مع أجهزة استخالص وتقطير المنتجات النباتية.
 – 3التعامل مع المجهر اإللكتروني النافذ.
 – 4استخدام جهاز تحليل وقياس العناصر .
 – 5استخدام أجهزة تقطيع العينات النسيجية (الميكروتوم) إلعداد العينة لفحصها بالمجهر الضوئي أو اإللكتروني .

يف جمال احلاسب اآليل:

بداية استخدامي منذ عام 1402هـ1992/م إلى الوقت الحالي .وطوال هذه المدة قمت بتنمية مهاراتي الذاتية وقد اكتسبت بفضل هللا
وحمده بعض المهارات المختلفة في الحاسب اآللي منها ما يلي:
اجملال
الصيانة
برامج التطبيقات المكتبية
برامج اإلحصاء والرسوم
البيانية العلمية
برامج الرسوم والصور
التعامل مع اإلنترنت
برامج تصميم المواقع على
اإلنترنت
المجالت اإللكترونية
برامج رفع الصفحات
والملفات إلى اإلنترنت

الوصف
فك وتركيب الحاسب اآللي الشخصي وصيانته.
اإللمام باستخدام الحاسب اآللي وتطبيقاته المكتبية المختلفة مثل الوورد واإلكسل والبوربوينت.
منها مايكروسوفت اكسل وبرنامج سيجما بلوت  Sigma Plotوسيجما ستات Sigma Stat
وبرنامج  . Fig Pو برنامج رسم الصيغ البنائية للمركبات الكيميائية Chemsketch
ومنها على سبيل المثال:
األدوبي فوتوشوب  Adobe Photoshopوالكورال  Coralبينت شوب Paint shop
بحمد هللا وفضله خالل استخدامي للحاسب اآللي استطعت اإللمام بجوانب عديدة في مجال
اإلنترنت وبرامجها وان كانت بسيطة جدا وذلك على النحو التالي:
استخدام بعض البرامج المشهورة ومنها على سبيل المثال:
برنامج مايكروسوفت فرنت بيج – برامج الفالش – برامج سوثنك Sothink SWF
Decompiler - Sothink SWF Qiucker - Sothink Glanda - Sothink
 DHTML Menu .برامج تحرير الصفحات بلغة بي اتش بي .php
وتعرف بالمنتديات .وهي بلغة بي اتش بي . php
ولدي خبرة كافية إلدارتها والتعامل معها إلنشاء مجلة الكترونية من خاللها يمكن تكوين قاعدة
بيانات كبيرة تضم عدد كبير من المقاالت واألعضاء والتواصل فيما بينهم.
ومن أهمها:
برنامجIpswitch WS_FTP and Cute FTP :

