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 استـــاذ المرتبة العلمية

 ــ الوبائيات الفريوسات الطبية البيطرية التخصص

الوظيفة 
 األكاديمية

 ــ حتى اآلن . 1341 وكيل اجلامعة لشؤون الفروع 

  هـ ــ حتى اآلن . 1341عميد الدراسات العليا 

المؤهالت 
 العلمية 

  ن.هـ ـ حتى اآل 1311زمالة الكلية امللكية الربيطانية لالمراض 

  م. 1111 -هـ 1311جامعة دكتوراه ، جامعة ليفربول ــ  بريطانيا  –دكتوراه 

  م. 1111 -هـ  1311الطب البيطري جامعة امللك فيصل  –بكالوريوس 

  ــ فينا ــ النمسا . 1111هـ ــ  1311تدريب يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ــ 

تسلسل 
 راتبمال

 العلمية 

  ــ حتى اآلن . م 1111ـ هـ ـ1311استاذ : منذ 

  : م ( 1111ــ  1111) ، هـ  1311ــ 1311استاذ مشارك. 

  : م ( 1111ــ  1111)  ،  1311ــ  1311اشتاذ مساعد. 

الوظائف 
 األكاديمية

 ) جامعة الدمام (
  ( م حتى اآلن1111ــ  هـ 1341) وكيل اجلامعة لشؤون الفروع ــ. 

  ( 1111ـ هـ ـ 1341عميد الدراسات العليا ــ) م ــ حتى اآلن. 

 ( 1111ــ  1111هـ ،   1341ــ 1311وكيل عمادة الدراسات العليا  ــ ) م. 

 

 جامعة امللك فيصل ( )
  ( 1111ــ  1111هـ ،  1311ــ  1311عميد الدراسات العليا ــ.) م 

  ( 1111ــ  1113هـ ، 1311ــ  1313رئيس مركز الرتمجة والتأليف والنشر. ) م 

 م (  1111ــ  1111هـ ، 1341ــ  1311رير الجملة العلمية ) رئيس هيئة حت. 

  ( م ( 1111ــ  1113هـ ، )  1313ــ  1311عميد كلية الطب البيطري. 

  ( 1113ــ  1111هـ ،  1313ــ  1311وكيل كلية الطب البيطري ) م. 

  ( 1111ــ  1111هـ ،  1311ــ  1311رئيس قسم األحياء الدقيقة ) م. 

 (م  1111ــ  1111هـ ،  1311ــ  1311مراض ) رئيس قسم األ. 
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عضوية 
 المجالس

 ) جامعة الدمام (
  ( 1111هـ ــ  1341أمني جملس اجلامعة) حتى اآلن ،. 

  ( 1111هـ ــ  1341عضو جملس اجلامعة ) م ، حتى اآلن. 

  ( 1111هـ ــ  1311رئيس جملس عمادة الدراسات العليا ) م ، حتى اآلن. 

 م ، حتى اآلن (1111هـ ــ  1341لمي ) عضو الجملس الع. 

  ( م ، حتى اآلن1111هـ ــ 1341عضو جملس عمادة البحث العلمي). 

 جامعة امللك فيصل ( )
  ( 1111ــ  1111هـ ،  1311ــ  1311عميد الدراسات العليا ــ.) م 

  ( 1111ــ  1113هـ  ، 1311ــ  1313عضو جملس اجلامعة ) م 

  ( 1111ــ  1111هـ ،  1311ــ  1311عضو جملس اجلامعة ) م. 

  م ( 1111ــ  1111هـ ،  1311ــ  1311الجملس العلمي ) ومقرر عضو. 

  ( 1111ــ  1111هـ ،  1311ــ  1311رئيس جملس عمادة الدراسات العليا ) م. 

  ( 1111ــ  1111هـ ،  1311ــ  1311عضو جملس عمادة البحث العلمي ) م. 

 م ( 1111ــ  1114هـ ،  1311ــ  1314) رئيس جملس كلية الطب البيطري. 

 عضوية اللجان
رئيس )

وعضو لكثير 
من اللجان 

 (ومنها
 

 ) جامعة الدمام (
  ( 1111هـ ،  1341رئيس اللجنة الدائمة لالستقطاب ) م ، حتى اآلن. 

 م ، حتى اآلن ( 1111ــ  1341)  عضو اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب. 

 م ، حتى اآلن ( 1111ــ  1341معيدين واحملاضرين ) عضو اللجنة الدائمة لل. 

 ) جامعة امللك فيصل ( 
  م ( 1111ــ  1111هـ ،  1311ــ  1311) اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب عضو. 

  ( 1111ــ  1111،  1311ــ  1311عضو اللجنة الدائمة للمعيدين واحملاضرين ) م. 

 م ( 1111ــ  1111هـ ،  1311ــ  1311ليا ) عضو اللجنة الدائمة خلطط الدراسات الع. 

  هـ  1311رئيس جلنة الضيافة واالستقبال ) حفل وضع حجر االساس جلامعة امللك فيصل

 .للمدينة اجلامعية

 هـ 1311ـ  1311ـ  1313 لألعوامة واالستقبال حلفالت التخرج ) ـة الضيافـس جلنـيـرئ 

 .م ( 1111ــ  1111ــ  1113
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أهم النشاطات 
جال ي مف

االبحاث 
 واالستشارات 

  جائزة األمري حممد بن فهد للتفوق يف جمال البحوث العلمية. 

  األوىل ) الذهبية ( ــ مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم من الدرجة جائزة االستحقاق

 .والتقنية

  هـ ،  1311ــ  1311ــ مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية )  ةاالستشاريعضو اللجنة

 .م ( 1111ــ  1111

  ـهـ 1311/1311، ) (م 1111/1111ـ هـ 1311/1311الوزارة الزراعية )مستشار 

 م (. 1111ــ  1111

  املشرتكة ــ وزارة الصحة و الناشئة لألمراضعضو اللجنة االستشارية. 

  ملكافحة مرض صحة الوادي املتصدع العلياعضو اللجنة. 

  ا الطيورملكافحة مرض انفلونزالعليا عضو اللجنة. 

  م (1111/1111ـ هـ 1311/1311) اجلمعية الطبية البيطرية رئيس 

  هـ ،  1314/1341) واألمراض املعدية الدقيقة  لألحياءنائب رئيس اجلمعية السعودية

 . م ( 1111ــ  1114

  البحثية اليت مولتها مدنية امللك عبدالعزيز للعلوم رئاسة وعضوية العديد من املشاريع

 والتقنية .

  رئاسة وعضوية العديد من املشاريع البحثية اليت مولتها جامعة امللك فيصل وجامعة

 الدمام .

  عضو اللجنة االستشارية بالتنسيق مع االحتاد األوروبي لدراسة وحتديد وتقييم

 م ( . 1111املخاطر ملرض محى الوادي املتصدع يف أوروبا ــ أمسرتدام ــ هولندا ) 

 خطةاية من مرض انفلونزا الطيور ــ عالي الضراوة وكذلك رسم اخلطة الوطنية للوق 

 م ( . 1111هـ )  1311الطوارئ عند العدوى باملرض باململكة ــ وزارة الزراعة ــ 

 

مة يف جمال الفريوسات الطبية واالمراض اليت حبثًا يف اجملالت العلمية العاملية احملّك الثماننيلي قرابة  َرِشُن
 .هابائيتووتسببها 
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 األبحاث المنشورة والمؤتمرات العلمية  -5

 األبحاث المنشورة:  -5-1 

 مرفق بيان باألبحاث )باللغة اإلنجليزية( المنشورة في المجالت العلمية العالمية المحكمة.     

 

 العلمية: المؤتمرات  -5-2

اء حضور وتقديم أحباث علمية سنوية يف اللقاءات السنوية للباحثني واألطب 1ـ  1ـ  1

 م.1111م إىل 1113يف مدينة سكاربوره بريطانيا خالل السنوات   البيطريني 

م  1111فرباير  1ـ  4املشاركة يف الندوة الدولية األوىل للجمال يف الفرتة مابني   1ـ  1ـ  1

( وذلك بإلقاء حبث علمي عن عزل  دبي العربية املتحدة ) يف دولة اإلمارات

 متورمة يف اجلمال.ميكروب الكالميديا من مفاصل 

املشاركة يف ندوة محاية احلياة الفطرية وإمنائها مبنطقة دول اخلليج لعربي  4ـ  1ـ  1 

 م.1111اليت أقيمت يف مدينة املنامة  بدولة البحرين خالل شهر يناير للعام 

رئاســة جلســــات علمية خالل مؤمتر التنمية وتأثريها على البيئة الذي عقد   3ـ  1ـ  1

 م.14/1/1111ـ  11هـ املوافق 1/1/1311ـ  11دينة الرياض مب

ـتقبلية( اليت عقدت املشاركة باحلضور يف ندوة التعليم العالي )رؤية مســـ 1ـ  1ـ  1

 م.11/1/1111ـ  11هـ املوافق 11/11/1311 ـ 11 بالريــــاض 

اعية اليت عقدت املشاركة ببحث يف الندوة السعــــــودية األول للعلوم الزر  1ـ  1ـ  1

 م.11/4/1111ـ  11هـ املوافق 11/11/1311ـ  11بالرياض يف 

املشاركة يف ندوة االنرتفريون والسايتوكني علوم أساسية واكلينيكية اليت   1ـ  1ـ  1

فيصل التخصصي ومركز األحباث يف مدينة  انعقدت يف مستشفى امللك

 م. 11/11/1111ـ  1ق هـ املواف11/1/1311ـ  1             الرياض بتاريخ

املشاركة ببحث يف الندوة الدولية لفريوسـات األدنو والريو يف الدواجن واليت  1ـ  1ـ  1

ـ  13هـ املوافق 11/1/1311ـ   1أقيمت يف روسشهولزوزن يف أملانيا يف 

 م.11/1/1111

 املشاركة يف اللقاءات السنوية جلمعية العلوم واحلياة السعودية.  1ـ  1ـ  1
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رئيس اللجنة العلمية للقاء العلمي العشرين للجمعية السعودية لعلوم احلياة  11ـ  1ـ  1

 هـ.1311

 ـة ـريـطـيـبـات الـصـخـشـات واملـاحـقـي للـانـثـي الـاملـعـر الـمـؤتــة يف مــاملشارك 11ـ  1ـ  1

 هـ العاملي الثاني1311بريطانيا ـ د إكسفور

ـ  هـ1311سعودية األوىل للنشر العلمي جلامعات اململكة املشاركة يف الندوة ال 11ـ  1ـ  1

 م.1111

ـ  هـ1311املشاركة يف إجتماعات مسؤولي النشر العلمي جلامعات اململكة  14ـ  1ـ  1

 م.1111

 ـ القصيم ـرئيس جلسة ومشارك بورقة علمية يف الؤمتر الدولي لالبل  13ـ  1ـ  1

 .هـ1311م/1111

 ـ ارك بورقة علمية يف الؤمتر الدولي ألمراض الدواجنة ومشـرئيس جلس 11ـ  1ـ  1

 . هـ1311م / 1111الصني ـ  بكني

 

 الكتب المؤلفة : -3- 5

إعداد كتاب إعالمي عن جامعة امللك فيصل مبناسبة الذكرى املئوية  1ـ  4ـ  1

 لتأسيس اململكة.

هـ 1311-1411تأليف كتاب وثائقي مع آخرون بعنوان" جامعة امللك فيصل  1ـ  4ـ  1

 توثيق مسرية"

تأليف كتاب وثائقي مع آخرون بعنوان " تطور التعليم البيطري يف اململكة  4ـ  4ـ  1

 العربية السعودية يف عهد خادم احلرمني الشريفني ".
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 : أهم املهام واخلدمات امليدانية يف جمال التخصص
 

ريوسية واملتناقلة عرب املفصليات دور قيادي يف إجراء دراسات وبائية ميدانية عن االمراض الف .1

 باململكة العربية السعودية استمرت ثالث سنوات مشلت مجيع مناطق اململكة.

(يف إحداث أمراض يف طيور  Reovirusإجراء دراسات علمية متعمقة يف دور فريوس الريو )  .1

 املزرعة وبالذات دوره يف التهاب املفاصل .

من جمموعة فريوسات الريو بالطيور حساسة إلنزيم اكتشاف وألول مرة يف العامل لعرتات  .4

 الرتبسني مما أحدث حتول جدري يف املفهوم العاملي السائد حول طرق انتشار العدوى للفريوس .

إمتام دراسات وبائية مشلت مناطق اململكة العربية السعودية حول تواجد مرض طاعون اخليل  .3

اقناع املنظمات العاملية لرفع احلظر الذي فرض باململكة . وقد ساهمت نتائج تلك الدراسات يف 

 على خيول اململكة من املشاركات اخلارجية .

( ألول مرة يف اململكة  Blue tongueاكتشاف وجود عرتات فريوسية ملرض اللسان االزرق )  .1

 العربية السعودية من خالل إجراء دراسات وبائية على حيوانات اململكة يف معظم مناطق اململكة.

( ألول مرة يف اململكة العربية السعودية . جاء  Akabaniاكتشاف تواجد مرض االكباني )  مت .1

هذا اإلكتشاف خالل دراسات وبائية أجريت على احليوانات باململكة العربية السعودية خالل 

 م .1111ــ  1111أعوام 

( يف  Ephemeral feverألول مرة باململكة مت تأكيد تواجد مرض محى الثالثة أيام )  .1

 احليوانات باململكة العربية السعودية .

إجراء دراسات علمية معملية متعمقة على آلية إعادة تكوين فريوس الريو وزراعته يف عدة أنواع  .1

 من البيئات اخللوية. مما ساهم يف رسم أفضل اسرتاتيجيات إكثار الفريوس معمليًا وتشخيصه .

(  Contagious pustalar dermatitis- Orf عزل فريوس مرض اإللتهاب اجللدي املعدي ) .1

ألول مرة باململكة العربية السعودية . تلى ذلك العزل اجراءات دراسات وبائية هلذا املرض 

 باململكة .
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مت اجراء دراسات جتريبية ومعملية على آلية إمراضية فريوس إلتهاب البلعوم والقصبة اهلوائية  .11

 ( يف الدواجن. Latent infectious laryngotracheitis virusاملسترت ) 

مت عمل دراسات عن تأثري تثبيط املناعة التجرييب الكيميائي على مناعة الطيور جتاه بعض  .11

األمراض الفريوسية،  مما فتح الباب حنو حتديد املكونات املناعية الفاعلة لدى العائل اليت هلا 

 سرتاتيجية اللقاحات وفاعليتها .الدور الرئيسي يف القضاء على الفريوس وانعكاس ذلك على ا

اف وعزل فريوس املرض النزيفي املعدي يف الغزالن ألول مرة باململكة العربية السعودية . ـاكتش .11

والفريوس املسبب هلذا املرض له عالقة مصلية قوية مع فريوس اللسان االزرق مما قد يسبب يف  

 العادة إىل وجود لبس يف التشخيص احلقلي .

دى خطورة بعض االمراض الفريوسية يف حيوانات املزرعة على حيوانات احلياة دراسات عن م .14

 الفطرية الجمرتة . مما قد يهدد إمنائها باململكة العربية السعودية .

مت إجراء دراسات وبائية ميدانية ومعملية شاملة على االمراض اليت تصيب االبل بامللكة العربية  .13

املتحصل عليها تساعد اجلهات املعنية باململكة لوضع السعودية وحجم تواجدها . النتائج 

 االسرتاتيجيات الالزمة ملعاجلة الوضع ومحاية هذه الثروة الوطنية وامنائها .

مشاركة فاعلة وطويلة األمد يف خطة مكافحة مرض محى الوادي املتصدع الذي انتشر يف  .11

وزارة الزراعة . وقد تطلب جنوب غرب اململكة العربية السعودية من خالل العمل كمستشار ل

االمر تواجدنا بصفة دائمة يف منطقة انتشار الوباء ملدة مخسة شهور متواصلة إىل أن إحنسر الوباء 

بشكل نهائي . وكان الواعز األهم يف العمل والتواجد يف مناطق الوباء بعد رضا اهلل ــ سبحانه 

 طننا الغالي وجممتعه .حبنا ووالءنا لو وتعاىل ــ هو الواجب الذي ميليه علينا

املشاركة الفاعلة والتواصلة يف اجتماعات اللجنة العليا ملكافحة مرض محى الوادي املتصدع  .11

اليت كانت ترأسها وزارة الصحة . وقد ساهمت تلك االجتماعات بشكل إجيابي يف رسم 

لبيئية يف املقام اسرتاتيجية مكافحة املرض ومحاية االنسان يف املقام االول والثروة احليوانية وا

 الثاني .
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مت تقديم االستشارات حول موضــــوع حتديد أنسب الطــرق للوقاية من مرض احلمى القالعية  .11

(Foot & mouth Disease  واقرتاح املعايري اليت تتناسب مع بيئة اململكة والعرتات  ، )

لكة ، وذلك من خالل الفريوسية املوجودة فيها إلختيار اللقاحات اليت ميكن استخدامها باملم

 عدة اجتماعات بوزارة الزراعة .

املشاركة الفاعلة يف إعداد لوائح الثورة احليوانية وقواعدها التنفيذية اليت تنظم وحتكم التعامل  .11

مع ماله عالقة بالثروة احليوانية باململكة واليت تّبنتها  وزارة الزراعة وصدر قرار من مقام جملس 

 الوزراء بإعتمادها .

تشاف وعزل فريوس املرض النزيفي املعدي يف االرانب ألول مرة باململكة العربية السعودية اك .11

رافعا بذلك درجة االهتمام القصوى واختاد االجراءات االحرتازية الالزمة من قبل اجلهات املعنية ، 

دخول  من االرانب البالغة.  وغالبًا ما يكون %111وذلك خلطورته اليت تتسبب يف نفوق تصل إىل 

 هذا املرض للمملكة عرب استرياد حلوم االرانب من الدول املوبوءة .

املشاركة الفاعلة والدور القيادي يف وضع خطة وطنية اسرتاتيجية للوقاية من مرض انفلونزا  .11

الطيور عالي الضراوة وكذلك خطة الطوارئ يف حالة حدوثه يف اململكة ــ محاها اهلل تعاىل من 

 متت املشاركة يف إعداد وتنفيذ جتارب وهمية لتطبيق اخلطة .كل مكروه  ــ كما 

إمتام إجراء دراسات وبائية مكثفة على مستوى اململكة العربية السعودية استمرت اكثر من  .11

ثالث سنوات للتعرف العلمي الدقيق عن مدى وجود مرض محى الوادي املتصدع يف بقية اجزاء 

ء دراستني رئيسيتني األوىل دراسة وبائية أفقية واألخرى اململكة اجلغرافية . وذلك من خالل إجرا

دراسة وبائية رأسية . حيث أن هلذه الدراسة الوبائية الشاملة أهمية كربى يف رسم اسرتاتيجية 

 مراقبة ومكافحة املرض باململكة .

إجراء دراسات وبائية على مرض االسهال البقري الفريوسي باملنطقة الشرقية مما أكد وجود  .11

ك املرض باململكة العربية السعودية وبالتالي يتطلب وضع اخلطط الالزمة للقضاء عليه ذل

والوقاية منه حفاظًا على تنمية الثروة احليوانية باململكة وبشكل خاص االبقار اليت أضحت 

 تشكل جزء هامًا من غذاء الجمتمع ومناء الدولة .



CV 

 السرية الذاتية

 Adel Ibrahim Abdullah Al Afaleq       أ.د. عادل بن ابراهيم عبداهلل العفالق

 

 

 
 11من  1صفحة 

 

( باململكة العربية  PPRرتات الصغرية ) مت اجناز دراسات وبائية ومعملية على مرض طاعون الجم .14

دة منه السعودية مع إنتاج لقاح فّعال وآمن ضد هذا املرض قابل للتصنيع التجرييب ميكن االستفا

لتحصني احليوانات باململكة خاصة وأن مصدر عرتات وذلك اللقاح  للتصنيع التجاري واستخدامه

 معزولة حمليًا .

لتحديد اإلحتياج احلالي واملستقبلي للمملكة العربية السعودية  مت إعداد دراسة علمية إحصائية .13

للعشرين سنة القادمة من االطباء البيطريني . لكي تستفيد منها جهات خمتلفة منها وزارة التعليم 

العالي ووزارة الزراعة ووزارة التجارة ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الصحة ومصلحة 

 غريها عند  رسم خططها احلالية واملسقبلية .االحصاءات العامة و

( يف منطقة  IBاجراء دراسة وبائية شاملة على مرض التهاب الشعب اهلوائية املعدي بالدواجن )  .11

الرياض للتعرف على العرتات الفريوسية املوجودة باملنطقة وحجم انتشار املرض فيها ، وبالتالي 

 ك املرض والوقاية منه .اقرتاح اخلطط االسرتاتيجية للتعامل مع ذل

السعودية وإرساء قواعدها لتتمكن من أداء مهامها وأهدافها  ةتأسيس اجلمعية الطبية البيطري .11

 العلمية والبيئية وخدمة الجمتمع واملهنة البيطرية . حيث كنت أول رئيس هلا وملدة ثالث سنوات .

 واجلوائز العلمية . تقييم الكثري من املشاريع وحتكيم العديد من الرسائل اجلامعية .11

 املساهمة الفاعلة يف تنظيم املؤمترات الندوات واللقاءات العلمية يف جمال التخصص . .11

تقديم العديد من احملاضرات العامة العلمية يف جمال التخصص وإعداد املقاالت واملطويات  .11

 التوعوية للمجتمع من خالل اجلامعة أو وزارة الزراعة .

يس اجلمعية السعودية لألحياء الدقيقة الطبية واألمراض املعدية من املساهمة الفاعلة يف تأس .41

 خالل عملي كنائب لرئيس اجلمعية ملدة ستة سنوات . 
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