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: ة  ي غو لل ا ت  هارا  امل

 اللغة قراءة كتابة تحدث

   العربية 

   االجنليزية 

 

الت ؤه ة امل مي عل ل ت  ا هادا ش ل  :وا

 الشهادة األكاديمية العنوان مكان الصدور التاري    خ

 الدكتوراه السعودية عبدالرمحن بن فيصل اإلمامجامعة   -كلية العلوم للبنات  هـ 24/2/1417

 املاجستري السعودية االقسام العلمية -كليات الرتبية للبنات بالرياض هـ28/7/1411

 البكالوريوس السعودية عبدالرمحن بن فيصل اإلمامجامعة   - كلية العلوم للبنات هـ1405

 

 : ري  ست ملاج وا اه  كتور لد ا ن  كل م حبث  ن  وا  عن

 

     دراسات على بعض الطفيليات اخلارجية و الداخلية اليت تصيب نوعني من أمساك الشعور يف املنطقة الشرقية للمملكة العربية

 املطلة على اخلليج العربي .و السعودية

Studies on Some External and Internal Parasites Infesting two Species of Lethrinus Fish (L. lentjan&L . 

nebulosus ) in the Arabian Gulf of the Eastern Region of Saudi Arabia Kingdom  

دكتوراه
ال

 

 
    الرياض  تصنيفية على الديدان املوجودة يف أمعاء بعض الطيـور) الدجاج واحلمام ( يف و  دراسات مورفولوجية. 

Morphological and Classification Studies On Some Helminth Parasites Found in the Intestines of Some 

Birds (Fowls and Pigeons) in Riyadh. 
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: هين   امل سجل  ل  ا

 رتبة الوظيفة عنوان جهة العمل التاري    خ

 اذــــــأست فيصلعبدالرمحن بن  جامعة اإلمام -كلية العلوم  هـ1/5/1435

 اذ مشاركـأست فيصلعبدالرمحن بن  جامعة اإلمام -كلية العلوم  هـ 1/1/1427

 اذ مساعدـأست فيصلعبدالرمحن بن  جامعة اإلمام -كلية العلوم  هـ24/2/1417

 اضرـحم فيصلعبدالرمحن بن  جامعة اإلمام -كلية العلوم  هـ28/7/1411

 يدـمع فيصلعبدالرمحن بن  جامعة اإلمام -كلية العلوم  هـ5/11/1405

ة ي دار اإل صب  نا  : امل

 المنصب  القسم التاري    خ

 . حتى تارخيهفيصل عبدالرمحن بن  اإلماموكيلة التطوير االداري جبامعة  .1 وكالة التطوير اإلداري ـه6/11/1435

 .عتماد األكادميي لكلية العلوم إلوكيلة اجلودة والتطوير و ا .2 كلية العلوم  هـ1432 /1435

 .األكادميي للفرقة الثالثة رئيسة جلنة اإلرشاد .3 نقسم علم احليوا هـ1431/1430

 .جلنة الدراسات العليا  رئيسة .4 قسم علم احليوان  هـ1431/1430

 .رئيسة جلنة املعادالت  .5 قسم االحياء  هـ 1430/1429

 .متحانات رئيسة جلنة رصد اال .6 قسم علم احليوان  هـ1430/1428

 .رئيسة قسم علم احليوان  .7 قسم علم احليوان هـ1428/1426

 .متحانات رئيسة جلنة سري اال .8 قسم الرياضيات  هـ1426/1425

 . متحانات رئيسة جلنة  سري اال .9 كلية العلوم هـ 1425/1423

 . رئيسة جلنة التطوير  .10 قسم االحياء  هـ 1422/1421

 

ة مي ل ع ل ا ات  جناز  : اإل
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egg – deposition of Biomphalariaarabica under laboratory conditions . J. Egypt. Soc. Parasitol. , 36 (1): 
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13. Al – Mathal, E.M. and  Fouad ,M.A.(2005) : Human Fascioliasis Among Immigrant Workers in Saudi 
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the Arabian Gulf, Saudi Arabia. J. Egypt. Soc. Parasitol., 31 (3): 953 – 960 . 
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ة  لمي ع ل ا ت  را ؤمت امل يم  ك لتح ة  قدم امل ة  مي عل ل ا اث  حب :األ ة صص تخ  امل

 أسماء الباحثي    اسم المؤتمر  تاري    خ النش  

 هـ18-25/5/1430
عبدالرمحن بن  اإلمامامعة جبعمادة البحث العلمي ( اللقاء العلمي الثاني بعنوان )نتاج الرواد العلمي

 .فيصل
 املثال ابتسام

 املثال ابتسام . جامعة الدول العربية( الكبد واجلهاز اهلضميامراض )مؤمتر  هـ17/9/1427

 هـ9/2/1425

 هـ11/2/1425
Medicine Today & Tomorrow / Faculty of Medicine. Tanta  University املثال ابتسام 

 هـ18-21/1/1424
جامعة  -التحديات الطبية يف عصر الطب املبين على الدليل  املؤمتر الطيب الدولي السادس والعشرون

 . مبصر عني مشس
 املثال ابتسام

 

: ة  هي نت امل ة  ثي لبح ا ع  ي شار  امل

 أسماء الباحثي    عنوان البحث تاري    خ البحث

 هـ1428
يف محل و  Aedesمنحة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم و التقنية عن حبث بعنوان :" قدرة بعوضة " 

 . 24 – 12 –م ص  رقم مقاومة يرقات البعوض  اسرتاتيجيةنقل فريوس محى الضنك و 
 ابتسام املثال

 

ات هم سا ة امل لمي ع ل ا ات  و لند وا ات  ر ملؤمت ا  : يف 

 المكان والتاري    خالجهة المنظمة  ع ن وان المؤتم ر  م
مجال 

 المساهمة

1.  

إدارة املعرفة املؤمتر السنوي السادس عشر حتت شعار)بناء منظومة 

واإلسرتاتيجيات التدريبية الداعمة هلا مبنظمات األعمال ( خالل الفرتة 

 هـ .2/4/1439هـ  إىل 30/3/1439

منتدى التطوير الوظيفي 

 اخلليجي

 حضور الكويت

2.  Education Investment Conference Qatar 
دولة + وزارة التعليم ب غرفة قطر

 قطر
 حضور هـ14-13/8/1438

 حضور هـ11/8/1438 بالرياض ديوان املراقبة العامة . (2030 دورحوكمة األجهزة احلكومية يف حتقيق رؤية السعوديةندوة )  .3

4.  
 ألنشطة املستدامة والتنمية اجملتمعية الشراكة دعمورشة عمل )

 . التقييس(

 هليئة السعودية للمواصفات ا

 .بالرياض واملقاييس واجلودة
 هـ18-17/5/1438

املشاركة 

 ورقة العملب

 حضور هـ22/2/1438 -24 لرياضبامعهد االدارة العامة  (  . ) التنمية اإلدارية يف ظل التحديات االقتصاديةمؤمتر   .5

6.  
اون اخلليجي ودورها يف التنمية لقاء القيادات النسائية يف دول جملس التع

 دارية .اإل

 حضور هـ8/2/1438 لرياضبامعهد االدارة العامة 

 حضور هـ16/5/1437 لرياضبامعهد االدارة العامة  . التعريفي لربنامج امللك سلمان لتنمية املوارد البشريةاللقاء   .7

8.  HR Summit & Expo 2015 Conference 
مركز دبي التجاري بدولة 

 االمارات العربية املتحدة
 حضور هـ2/2/1437 -6

 حضور هـ6/11/1437-8 لرياضبا االمرية نورةجامعة  .  املؤمتر واملعرض الدولي للتدريب والتطوير  .9
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10.  
The big data show crating smarter businesses 

Conference. 
 حضور هـ20/8/1436-21 بدبي معرض  جيتكس للتقنية

11.  
" البحوث الطبية  2015ؤمتر السنوي األول " مستجدات البحث العلمي امل

 . والطبية احليوية

العليا وكالة اجلامعة للدراسات 

 والبحث العلمي
 حضور هـ16-18/6/1436

12.  
واملوارد البشرية واملواهب  مؤمتر ومعرض الشرق االوسط لتطوير املواهب

 البشرية .

العاملية  ATDاحتاد تنمية املواهب

ومبشاركة ورعاية اسرتاتيجية 

من صندوق تنمية املوارد البشرية 

 "هدف".

 حضور هـ17-19/5/1436

 التطوير الشامل .طالق مشروع إملتقى   .13

جامعة اإلمام عبدالرمحن بن 

 فيصل
 م 2015

رئيس مشرف 

على اللجنة 

 املنظمة

 السعودية",يف املنظمات  االجتماعيةملتقى "املسؤولية   .14

جامعة اإلمام عبدالرمحن بن 

 شركة فيصل بالتعاون مع

 السعودية  ارامكو

 هـ30-29/5/1435

رئيسة اللجنة 

 العلمية

15.  
اللقاء التاسع و العشرون للجمعية السعودية لعلوم مقرر اجللسة الرابعة يف 

 . احلياة

 اجلمعية السعودية لعلوم احلياة

 بالدمام
 هـ26/4/1435

رئيس اللجنة 

 العلمية

16.  
املؤمتر الثالث للجودة بعنوان " نواتج التعلم وجودة التعليم والتعلم يف قطاع 

 التعليم فوق الثانوي

اإلمام عبدالرمحن بن جامعة 

 فيصل
 هـ19-17/6/1434

اللجنة رئيسة 

 التنظيمية

17.  
امللتقى الثالث لقياديات مؤسسات التعليم العالي بالرياض حتت شعار)معا 

 . إىل املستقبل املعريف(

بالرياض وزارة التعليم العالي  حضور هـ1434 /5 /2-1 

18.  
International education conference: Going global 2012 

changing education for a changing world . 

International Education 

Center 
 حضور هـ22-20/4/1433

 . املدربني املعتمدين لنشر ثقافة احلوار ملتقى  .19

مركز امللك عبد العزيز للحوار 

 الوطين

 بالرياض .

 هـ7/1430/ 13-11

منسقة املنطقة 

 الشرقية

يف مركز 

 احلوار الوطين

20.  
حتت رعاية خادم  KAUST افتتاح جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية 

 .احلرمني الشريفني 

امللك عبد اهلل للعلوم  جامعة

 ,KAUST  ة بثول والتقني

 هـ3/10/1430

حضور بدعوة 

شخصية من 

 اجلامعة

21.  partners in progress, KAUST 
جامعة امللك عبد اهلل للعلوم 

 ,KAUST والتقنية 

 حضور هـ15-14/10/1429

 . حلقة النقاش بعنوان )ترقية أعضاء هيئة التدريس(  .22

جامعة اإلمام  -كلية العلوم 

 عبدالرمحن بن فيصل
 حضور هـ26/2/1429

 حضور هـ1429 /2 /13 جامعة امللك فيصل . البحث العلمي : مكانته وثوابته وصور دعمه  احللقة العلمية األوىل بعنوان  .23

24.  
أقامته عمادة البحث العلمي مع وفد مركز التطوير بشركة  اللقاء الذي

 ,السعودية أرامكو

 ممثلة القسم هـ26/11/1429 جامعة امللك فيصل

25.  
اإلبداع والتميز اإلداري حنو إدارة  املشاركة يف امللتقى اإلداري اخلامس )

 .متميزة ومبدعه

 اجلمعية السعودية لإلدارة

 بالرياض
 حضور هـ10-8/2/1428

 )قضايا الشباب الواقع والتطلعات(, اللقاء الوطين الرابع للحوار الفكري  .26

مركز امللك عبدالعزيز للحوار 

 الوطين
 هـ10/1425/ 26-24

نائبة رئيسة 

 اللجنة النسائية

27.  
ورش العمل التحضريية للقاء الوطين الرابع ملركز امللك عبد العزيز للحوار 

 . الوطين

 هـ27/8/1425 باخلرب . مركز األمري سلطان
املنطقة  مشرفة

 الشرقية

28.  Trends in Microbiology 
 مستشفى امللك فهد اجلامعي

 حضور هـ2/2/1425-3 باخلرب .

 . آفاق جديدة للعمل –ندوة الكوادر الوطنية النسائية   .29

 مركز البحوث جامعة امللك سعود

 بالرياض .
 حضور ـه3/1424/ 26-25

 .  ندوة ختطيط وإدارة البحوث  .30

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم 

بالرياض . والتقنية  
 هـ 28-26/7/1419

رئيسة اللجنة 

 املنظمة
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ل يات ا ن وعضو للجا ا ا يه ف ك  ار ش   :امل

 هـ .1439,  9001يزو شرافية ملشروع اآلاملدير التنفيذي للجنة اإل -1

 هـ .1439,  عضو يف اللجنة الدائمة للموارد البشرية -2

 هـ .1439ية والصحية حبسب اهليكل اإلداري , الوظائف اإلدار عضو يف جلنة مراجعة وتوزيع -3

 هـ .1438احلكومية , رئيس اللجنة اإلشرافية حلصر وإدخال خدمات اجلامعة يف مرصد اخلدمات اإللكرتونية  -4

 هـ .1431 ,بتعاث والدراسات العليا إلريب واعضو اللجنة الدائمة للتد -5

 .  ـه1438/1437 ,عبدالرمحن بن فيصل  اإلمامالنسائي جبامعة ئف العنصر عضو جلنة املقابالت الشخصية لوظا -6

  . هـ 1437 ,عضو اللجنة التنفيذية الدائمة للجودة -7

 . هـ1436 ,(املعيار الثامن)عتماد االكادميي املؤسسي باجلامعة جلنة اإلنائب رئيس  -8

 . .هـ1434 ,عضو اللجنة الدائمة للوثائق باجلامعة -9

 . .هـ1436,تالف الوثائق باجلامعة أالدائمة لتقويم وعضو اللجنة  -10

 . هـ1436, (املعيار االول والثاني)عتماد االكادميي املؤسسي باجلامعة إلعضو جلنة ا -11

 .هـ1436,عضو اللجنة التوجيهية لوحدة دعم اختاذ القرار  -12

 . هـ1436,والتطوير وخدمة اجملتمع لوكالة الدراسات  (مشروع التطوير الشامل)مني اللجنة التوجيهية لإلشراف على أ -13

 . ـه1436,ةأرامكو السعوديشركة و عبدالرمحن بن فيصل  اإلمامسرتاتيجية بني جامعة إلمذكرة التفاهم ا عضو مؤسس يف -14

 هـ.1436جراءات " نظام إدارة اجراءات العمل " ,إلعضو جلنة هندسة ا -15

 هـ .1435,طوير الشامل تاملدير التنفيذي ملشروع ال -16

 .هـ 1435, جلنة التعامالت اإللكرتونية باجلامعة عضو يف -17

 هـ .1428 /1430,جبامعة امللك فيصل  كليات البناتبعضو اللجنة الدائمة للمجلس العلمي  -18

 هـ .1430, قسم األحياءبمراجعة خطة املقررات الدراسية جلنة  عضو -19

 هـ .1429, مراجعة مقررات اخلطة الدراسية املقرتحة من اجلامعةجلنة  عضو -20

 هـ .1427 / 1428,  عضو يف اجمللس العلمي كليات البنات بالرياض -21

 . هـ1424 / 1423 ,عضو جلنة املعادالت بقسم النبات واحلاسب اآللي -22

 .هــ   1424/1423, والتقنيةامللك عبد العزيز للعلوم  ليا بالقسم من مدينة عضو جلنة متابعة املنح املقدمة للدراسات الع -23

 هـ .1421 / 1422, بالكليةعضو اجمللس الرتبوي  -24

 عضو ومراجع خارجي للعديد من االحباث احملكمة باجملالت العلمية . -25

 عضوا حمكما يف جائزة خادم احلرمني الشريفني العاملية  للرتمجة. -26

 والتقنية.عضو حتكيم للمشاريع العلمية مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم  -27

 لعلم الطفيليات .ادارة اجلمعية املصرية ف يف جملس عضو شر -28
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ف  را :اإلش ة  را لدكتو ا و ري  ست اج امل ئل  سا لى ر  ع

 الع  ن    وان الجه  ة التاري    خ
الشهادة 
 العلمية

 هـ1431

جامعة  -كلية العلوم

اإلمام عبدالرمحن بن 

 فيصل

Studies on Cryptosporidium Paravum in Newborn Calves in The Eastern 

Province of Saudi Arabia and In Vivo Efficacy of Some Plant Products 

in Treatment of Cryptosporidioses. 

رسالة 
 دكتوراه 

 هـ1430

جامعة -كلية العلوم 

اإلمام عبدالرمحن بن 

 فيصل 

Studies on Eimeriastiedae Infesting Rabbits in The Eastern Province of 

Saudi Arabia and Effect Of some Natural Substances in Treatment Of 

Experimental Coccidiosis . 

رسالة 
 دكتوراه 

 هـ1433

جامعة  -كلية العلوم 

 امللك عبدالعزيز

 
مدينة جدة مع تقييم مدى انتشار اإلصابة بالطفيليات املعوية بني املرضى املثبطني مناعيا يف 

 دراسة خاصة إلمراضيه طفيل اجليارديا المبليا جتريبيا.

 Assessment of the prevalence of intestinal parasitic infections among 

immunocompromized patients in Jeddah with special study on the 

pathogenicity of  Giardia lamblia  experimentally, 2012.

عضو لجنة 
مناقشة 
رسالة 
 ماجستي  
 بعنوان : 

 

 عنوان المقرر       المقرر رقم      

570  طرق ومناهج البحث

 طفيليات متقدمة -

 طفيليات عامة -

 علم االوليات -

 علم احليوان -

 رخويات وجلد شوكيات -

 BIOL204-25                                                             معمل( احياء عامة( 

BIOL 101N حياء عامةأ 

BIOL 132N علم الالفقاريات 

BIOL 342N العام علم احلشرات 

BIOL 442N علم املناعة 

BIOL 346N الطبية  املفصليات 

BIOL 343N علم الطفيليات 

javascript:submitAction_win0(document.win0,'DERIVED_SSR_FC_SSR_CLASSNAME_LONG');
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ة خدم :ـ ع جملتمـ  ا

 .هـ 20/2/1437جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل ,  وارامكو السعودية شركة يف  بتعاثإلامنسق رئيس ومشارك يف لقاء إدارة  .1

 هـ .1436, عبدالرمحن بن فيصل اإلمامجامعة  أقامتهاملشاركة يف ملتقى يوم املهنة الذي  .2

 . هـ 1436 ,التدرييب ) املنفذ اإلداري (الربنامج رئيس مشرف على احلفل اخلتامي لتكريم املدربني واملتدربات يف  .3

 م . 2015لعام  (مشروع التطوير الشامل)إطالق  املسؤول التنفيذي ملشاريع اخلطة التنفيذية للمشروع الشامل بالوكالة ورعاية حفل تدشني .4

عبدالرمحن بن  اإلمامجتماع التنسيقي السابع للمكتب التنفيذي للخطة املستقبلية للتعليم اجلامعي الذي تستضيفه جامعة إلاملشاركة يف ا .5

 هـ .1436 /5فيصل مع املكتب التنفيذي خلطة ) آفاق ( باجلامعات السعودية ,

ون مع شركة ارامكو, عبدالرمحن بن فيصل بالتعا اإلمامرئيسة اللجنة العلمية مللتقى "املسؤولية االجتماعية يف املنظمات السعودية", جامعة  .6

 هـ .30/5/1435ىل إهـ 29/5/1435

  هـ .1429الغرفة التجارية باملنطقة الشرقية,  –رئيسة اجللسة الثانية يف املؤمتر األول لسيدات األعمال .7

باملنطقة الشرقية,  بالغرفة التجاريةاملشاركة يف ندوة العنف ضد املرأة يف مبادرة الطالق السعودي يف اليوم العاملي ضد العنف  .8

 هـ.27/11/1429

 الفرع النسائي . -املشاركة يف انشطة الغرفة التجارية باملنطقة الشرقية .9

 املشاركة حبمالت التوعية اليت تقيمها مجعية مكافحة السرطان باملنطقة الشرقية .  .10

عبدالرمحن بن فيصل مبناسبة املئوية  اإلماماملشاركة يف تنظيم القسم اخلاص بكليات البنات يف املعرض الذي أقامته إدارة التوجيه جبامعة  .11

 .عبدالرمحن بن فيصل  اإلماميف املدرسة العاشرة جبامعة 

 املشاركة يف املعرض العلمي الذي أقامته إدارة مدرسة متوسطة و ثانوية و قاعدة امللك عبد العزيز اجلوية . .12

 احمللية.اجلرائد املقاالت يف نشر بعض  .13

ءات  لكفا ة ا صي شخ ل ات ا هار  : وامل

 التخطيط واهليكلة . .1

 حتمل ضغط العمل .القدرة على  .2

 دارة فرق العمل.إ .3

 العمل بروح الفريق . .4

 . االبتكار .5

 حل املشكالت . .6

 األلقاء والعرض . .7

 احلاسب اآللي  . مهارات .8
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