
 بقسم علم احليواناآلتية  تدريس املقررات الدراسية

 

 مدة التدريـس ةــالفرق ررـم املقـاس

  م2008في  دراسات العليا(الحشرات )طالب ال فسيولوجياعلم  حين 514

 حتى اآلن 2005من  (الكليات الصحيةأساسيات علم األحياء )طالب  حين 145

 2009حتى  2005من  أساسيات علم الحيوان العام )طالب كلية العلوم( حين 101

 2009حتى  2005من  أساسيات علم الحيوان العام )طالب كلية الزراعة(  حين 102

 حتى اآلن 2005من  م الحشرات أساسيات عل حين 313

 حتى اآلن 2005من  البحث والمقال  حين 498

 حتى اآلن 2005من  المفصليات ذات األهمية الطبية )طالب الدراسات العليا( حين 511

 م2005في   علم البيئة )طالب الدراسات العليا( حين 570

 م2005في  الحيوان علم التنوع األحيائى و بيئة حين 572

 حتى اآلن 2008من  (السنة التحضيرية)طالب أساسيات علم الحيوان  حين 103

 
 

 : أنشطة إضافية

 

 .اإللكتروني بالكلية( )عضو لجنة التعليم في التدريس إستخدام طرق العرض اإللكترونىتطبيق  -1

لتخصصات الطبية ل الكليات الصحيةطالب وكلية العلوم، طالب لشعب مختلفة لفرق  ياإلشراف العمل -2

 .بالجامعة

حين و  145)مقررات  إجتماعات القسم لتطوير المقررات الدراسية وأساليب تدريسهــافي المشاركة  -3

 .حين( 103

 بالقسم. حين( 498علم الحيوان والحشرات )مقرر اإلشراف على مشاريع التخرج لطالب الفرقة الرابعة  -4

 .م2012-2011و  2011-2010عامي حين الصيفي ل145تدريس مقرر  -5

 شراف على طالب الدراسات العليا بنين وبنات لدرجات الماجستير والدكتوراة.اإل -6

 .هـ(1429وحتى  1427سر مجلس قسم علم الحيوان لمدة عامين ) أمانةالقيام ب -7

 عضو لجنة التطوير والجودة بقسم علم الحيوان. -8

 هـ وحتى اآلن. 1430حين من  145منسق مقرر  -9

 .م2013/ 2/ 25بالقسم في في علم الحشرات إلى درجة أستاذ  قد تم ترقية سعادتهو  -10



 دور فعال يف اللجان والربامج التالية بالقسم والكلية واجلامعة:ال

 

 

 

 ةــاركـمدة املش ةــة ذات الصلـاجله ةـاللجنم ـإس

 عضو لجنة التطوير والجودة -1

  

عضو لجنة التدقيق الداخلي المشكلة لمتابعة إجراءات الحصول  -2

 التقنية. على شهادة األيزو بوكالة الجامعة للتبادل المعرفي ونقل

 

عضو لجنة اإلشراف والمتابعة على البرامج التطويرية ونقل  -3

 التقنية بوكالة الجامعة للتبادل المعرفي ونقل التقنية.

 

 مسئول عن تطويرمنسق و :عضو لجنة التعليم اإلليكتروني -4

 إليكترونيا في قسم علم الحيوان. حين(103حين( و )145)مقرر  

 

 قسم علم الحيوانب امل والمتحفعضو لجنة تطوير المع -5

 

ضو برنامج "استقطاب علماء نوبل في جامعة الملك سعود" ع -6

 بوكالة الجامعة للتبادل المعرفي ونقل التقنية.

 بقسم علم الحيوان
 

 جامعة الملك سعود.
 
 

 جامعة الملك سعود.
 
 

 كلية العلوم والقسم
 
 

 بقسم علم الحيوان.
 

 جامعة الملك سعود

 اآلنم وحتى 2009
 

 م وحتى اآلن2008
 
 

 م2009  –م 2008
 
 

 م وحتى اآلن2008
 
 

 م2008 -م 2005
 

 م حتى اآلن.2008من 

 
 

 

 في تنظيم اآلتي:مساعدة البام يقتم الكما 

 

محاضرات بالقسم لعلماء نوبل الزائرين للجامعة، وتنظيم لقاءات لهم مع أعضاء هيئة التدريس وطالب  -1
 .الدراسات العليا

 
بهدف تفعيل م 7/2008/ 7-1أسبوع فى الفترة من ية لسعادة أ.د./ محمود فضل علي للقسم لمدة ملع زيارة -2

مشاركة العلمية بين القسم وقسم علم الحيوان بجامعة المنيا. كما نظم رحالت علمية حقلية بمصاحبة سعادة ال
هو حتى اآلن ون العلمي أ.د./ محمود لتجميع عينات نمل إلجراء أبحاث عليها. وكان من مخرجات هذا التعا

 التالي:بحث النشر 
 

Al-Khalifa, M. S.; Ahmed, A. M.; Mashaly, A. M. A.; Al-Mekhalfi, F. A.; Khalil, G.; 
Siddiqui, M. I. and Ali, M. F. (2010). Studies on the Distribution of Pachycondyla 
sennaarensis (Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae) in Saudi Arabia. 1. Ar-
Riyadh Region. Pakistan Journal of Zoology. 42(6): 707-713.  

 

  



 على الرسائل العلميةاإلشراف 

 

نوع  املوضوع ةــالدراس الرقم اجلامعي البـم الطـاس
 رافــاإلش

ثامر حمود فارس 

)جامعة الملك  البلوي

 سعود(

م  بعنوان: إستخدام  2007-2006من في التنوع األحيائي )تنح(   ماجستيرال 426121489

لعضوية في  معالجـة النفايات ا Bacillus subtilisبكتريا  

 البروتينية الصلبة.

شرف م

 رئيسي

موسى عبد هللا العبد  

)جامعة الملك  هللا

  سعود(

م  بعنوان: إنتشـار نملـة الـسًّـمسـوم 2011-2009من مارس   الماجستير      428121322

Pachycondyla sennaarensis (Hymenoptera: 

Formicidaeرمـون ( فـي محـافـظـة اإلحـسـاء  ودراسـة دور فـ

 األثر في سـلوكـهـا االجتماعي.

مشرف 

 رئيسي

حسين محمد 

)جامعة  القحطاني

 الملك سعود(

م  بعنوان: استخدام مستخلص بكتيري جديد ضد 2011-209من  الماجستير 429106238

يرقات أنواع من البعوض الناقل لألمراض في المملكة العربية 

 السعودية: مبيد أحيائي واعد آمن للبيئة

 مشرف

 رئيسي

 فهد عبده  المخالفي

 )جامعة الملك سعود(

م بعنوان: النواحي البيولوجية والسمية  لنملة 2010 -2008من  الدكتوراه 426121605

 Pachycondyla sennaarensisالسمسوم السوداء

(Hymenoptera : formicidae في مناطق مختارة من   )

 المملكة العربية السعودية  

مشرف 

 مساعد

عبد العزيز علي 

)جامعة الملك  الربع

 سعود(

م بعنوان: التأثيرات الخلوية والجزيئية لبكتريا 2009 -2006من  الدكتوراه 425121497

Bacillus 

thuringiensis وبكترياBacillus spherecus   على بعوضة

Aedes caspeus 

 

مشرف 

 مساعد

 

عزه سامت مهناء 

 البراك

  (جامعة حائل)

م  بعنوان: تنقية وتوصيف مكون لكتيني مناعي 2012-2011من  ستيرالماج 2082072

في المملكة   Pachycondyla sennaarensisمن نملة السمسوم  

 العربية السعودية

مشرف 

 دمساع

هند محمد صاطي 

)جامعة  الحربي

 الملك سعود(

ثيراته حتى اآلن بعنوان: التحفيز المناعي الخارجي وتأ -2011من  الماجستير 430203068

 Apis mellifera jementicaالخلوية في نحلة العسل 

مشرف 

 دمساع

 غالب مفلح عسيري

 )جامعة الملك سعود(

اختبار سمية عزالت محلية من  :2012نهاية حتى  -2011من  الماجستير 430101134

ضد يرقات الكيولكس بيبيانس   bacillus thuringiensisبكتيريا 

 العربية السعودية وأيديس كاسبياس في المملكة

مشرف 

 مساعد

 
 


