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    املؤهالت الدراسية )األحدث فاألقدم (  2
 
 التاريخ عنوان اجلهة املاحنة  اجلهة املاحنة هلا الدرجة العلمية  
 هـ23/1/1429 لندن –اململكة املتحدة  جامعة لندن دكتوراه  
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 هـ4/9/1414 األحساء –اململكة العربية السعودية  جامعة امللك فيصل بكالوريوس  
      
 
 

3  
 عنوان رسالة الدكتوراه

 التأثريات املبكرة للحرارة على منو ونشاط عضلة مسك الساملون والزبرا يف اطوارها املختلفة
  

 طب بيطري التخصص العام  

 السرية الذاتية للمتقدمني للرتقية من أعضاء هيئة التدريس 
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 أعضاء وظائف التخصص الدقيق  

 
  التدرج الوظيفي ) األحدث فاألقدم (  4

 
 التاريخ جهة العمل الوظيفة  

 هـ23/4/1430  جامعة امللك فيصل أستاذ مساعد  
 هـ9/9/1417  جامعة امللك فيصل طبيب بيطري  
     
 
 

  املهارات اللغوية  5
 
 حتدث وكتابة –عريب   
 حتدث وكتابة –إجنليزي   
   
 
 

 ) ب ( اإلنتاج العلميمنوذج 
 

 
 األحباث العلمية احملكمة املنشورة مرتبة زمنياً األحدث فاألقدم ) ضع خطاً حتت أسم املتقدم للرتقية (  1

 
 الناشر واتريخ النشر عنوان البحث اسم الباحث ) الباحثني ( رقم

1 

Abdeldayem Zakaria, Aida El-

Sayed Bayad, Sherief Mohamed 

Abdel-Raheem, Marwa Farouk Ali, 

Busadah, -Khalid Ahmed Al

 ,Ibrahim Fahd Albokhadaim

Mohammed Hamad Al-Nazawi and 

Abdullah Yousif Al-Taher 

 

Date Extract Prevent 

Hypogonadism In Rat 

Suffering From Liver Damage 

Induced By Carbon 

Tetrachloride 

 

International  Journal of 

Pharmacology13 (8): 934-

945 

2 Ibrahim Albokhadaim 

Effect of Aqueous Extract of 

Green Tea (Camellia sinensis) 

on 

Hematology and Oxidative 

Stress Biomarkers in Rats 

Intoxicated 

with Carbon Tetrachloride 

Journal of Biological Sciences 

(2016); 16 (3): 49-57 

3 Ibrahim Thnaian Althnaian, 

Bahr-and Sabry M El Albokhadaim 

Effect of Aflatoxin B1 on 

Histopathology and Oxidative 

Stress Biomarkers in Testis of 

Rats with Special References 

to Gene Expression of 

Antioxidant Enzymes 

International  Journal of 

Pharmacology (2016);12 (4): 

408-414  
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4 
Abdel Dayem Zakaria, Aida El-

Sayed Bayad, Sherief M. Abdel-

Busadah and -Raheem, Khalid A. Al

Ibrahim Albokhadaim 

Camel's Milk Improves the 

Semen Characteristic in 

Immobilization Stressed Rats 

Asian Journal of Animal 

Sciences (2016): 10 (2): 139-

146  

5 

Mohammad-Borhan Al-Zghoul, 

Abd Elhafeed S. Dalab, Imaad E. 

Yahya, Thnaian A. Althnaian, 

Saeed Y. Al-ramadan, Abdelhadi 

, Ibrahim F. Albokhadaim, M. Ali

Sabry M. El-Bahr, 

Khalid Ahmed Al Busadah , Kevin 

M. Hannon 

Thermal manipulation during 

broiler chicken 

embryogenesis: Effect on 

mRNA expressions of 

Hsp108, Hsp70, Hsp47 and 

Hsf-3 during 

subsequent post-hatch thermal 

challenge 

 

Research in Veterinary Science  

(2015) 103:211–217 

6 

Al-Zghoul MB, Ismail ZB, Dalab 

AE, Al-Ramadan A, Althnaian TA, 

Ramadan SY, Ali AM, -Al

, Al Busadah KA, Albokhadaim IF

Eljarah A, Jawasreh KI, Hannon 

KM 

Hsp90, Hsp60 and HSF-1 

genes expression in muscle, 

heart and brain 

of thermally manipulated 

broiler chicken 

Research in Veterinary Science 

(2015) 99:105–111 

7 I. Albokhadaim, Bahr-Sabry M. El 
The in vitro metabolic changes 

of glucocorticoids added to  

the faeces of ruminants 

International Journal of 

Biological Chemistry 

2014; 9(1): 30-37 

8 Ibrahim Albokhadaim 

Hematological and Some 

Biochemical Values of 

Indigenous Chickens in Al-

Ahsa, Saudi Arabia During 

Summer Season 

Asian Journal of Poultry 

Science, 2012, 6(4):138-145 

9 
T. Althnaian, K M. Alkhodair, 

R.O. , Ibrahim F. Albokhadaim

Ramadan, A M. Ali 

Gross anatomical studies on 

duodenum of one humped 

camel (Camelus dromedarus) 

International Journal of 

Zoological Research 2012,  

8(2):90-97 

10 

 
M.A. Alfattah ,  A.I. Al-Mubarak ,  

 I.F. AlbokhadaimT.A. Althnaian ,  

,  A.K. Al-Haide and  A.M. 

Homeida 

   

Effect of Feeding High Urea 

Diets on Metabolites, 

Hormones and Ionic 

Composition of Follicular 

Fluid in Camels 

Research Journal of 

Pharmacology, 2012, 6(1):1-3 

11 

K M. Alkhodair,  ,T. Althnaian

, A.M. Ibrahim F. Albokhadaim

Homeida, A M. Ali 

Immunohistochemical studies 

on duodenum of one humped 

camel (Camelus dromedarus) 

Asian Journal of Animal and 

Veterinary Advances, 2012, 

7(9): 790-801 

12 -., I. B. Ismail, ElAlbokhadaim, I.F

T Bahr, S.M. Althnaian 

The effect of manipulations of 

incubation temperature on 

embryonic and post-hatching 

growth of native Saudi 

chickens.  

Pakistan Journal of Biological 

Science, 2010, 13(17), 852-856 

13 I.F. O.M. Elemam,  S.A. Omer,  

and  A.M. Homeida Albokhadaim 
Withdrawal Times of 

Intramammary Antibiotics in 

Camel Milk 
Research Journal of 

Pharmacology, 2010, 4(3):83-85 

14 F.  I.Bowait,  -M.E. Al

and  A. M. Homeida Albokhadaim 
Immunostimulant Effects of 

Binweed (Convolvulus 

arvensis) Extract in Rabbits 
Research Journal of 

Pharmacology, 2010, 4(2):51-54 

15 

A.M. Homeida,  M.M. Al-Eknah,  

Haider,  -T.A. Althnaian,  A.K. Al

-.I. Aland  A bokhadaim-I.F. Al

Mubarak   

 

Effects of Reproductive 

Status, Ovariectomy and Sex 

Steroid Administration on 

Estrogen and Progesterone 

Receptors in the Uterus of 

Camel 

Research Journal of 

Pharmacology, 2010, 4(1):5-8 
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16 

Homeida, A.M., Hussein, M.F, Al-

jumaah, R.S., Alhaidary, A. I., 

and  lbokhadaim, I.Alshaikh, M.A., 

Gar ElNabi, A. 

A comparative study on 

Serum Vitamin K1, A and E 

Levels in Dromedary Camels 

(Camelus dromedarius) with 

Notes on Vitamin K1 in other 

Animals. 

Journal of  Camel Practice and 

Research, 2010, 17(2): 1-4 

 

 أحباث جديدة* 
 

 

 األحباث العلمية احملكمة املقبولة للنشر مع إرفاق وثيقة قبول النشر ) ضع خطاً حتت أسم املتقدم للرتقية (  2
 
 

 الناشر واتريخ قبول النشر عنوان البحث اسم الباحث ) الباحثني ( رقم

    
    
    

   
 

3 
ندوات علمية متخصصة حمكمة ) يذكر ما إذا كان البحث نشر كاماًل أو موجزاً أو األحباث العلمية املقدمة ملؤمترات و  

 مقبوال للنشر ( ضع خطاً حتت أسم املتقدم للرتقية 
 

 الناشر واتريخ قبول النشر عنوان البحث اسم الباحث ) الباحثني ( رقم

    
    

 
 

 

 غري احملكمة ) ضع خطاً حتت اسم املتقدم للرتقية (األحباث العلمية املقدمة للمؤمترات العلمية والندوات   4
 

 الناشر واتريخ قبول النشر عنوان البحث اسم الباحث ) الباحثني ( رقم

    
    

 

5 
املؤلفات العلمية املنشورة ) كتب مؤلفة وتراجم وفصول يف كتب وحتقيق خمطوطات وجتميع ومعلومات .. اخل . . (  ضع  

 للرتقية خطاً حتت أسم املتقدم
 

 الناشر واتريخ  النشر عنوان املرجع اسم املؤلف ) املؤلفني ( رقم

1 Ibrahim Neil Stickland and 

Albokhadaim 

Temperature influences on 

fish muscle development and 

consequences for later growth. 

In: Giorgos Koumoundouros 

(ed.) Recent advances in 

Aquaculture Research,  

Transworld Research 

Network, Kerala, India, 2010 
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 مشروعات منجزة ) ضع خطاً حتت أسم املتقدم للرتقية (  6
 

 اتريخ األعداد عنوان املشروع اسم معد ) معدي املشروع ( رقم

1 ., I. B. Albokhadaim, I.F

Ismail,  
رارة احلاننه على اتثريات التغريات يف درجة احل

 2008 النمو والنشاط يف الصيصان احلساوي

2 
Mohamed Borhan 

 T AlthnaianAlzghoul, 

Kevin ., Albokhadaim, I.F

Hanon 

استخدام الطرق اجلزيئية و الفسيولوجية لتحديد 
احلراري   املثلى للتعامل والفرتة ، درجة احلرارة، املدة

 الالحمجاج دال خالل مرحلة التطوراجلنيين يف
2010 

3 ., Albokhadaim, I.F

T Althnaian 

لقياسات دراسه مسحيه لتقدير القيم املرجعيه ل
لى السعودى الدمويه والبيوكيميائيه ىف الدجاج احمل

يه يف خمتلف األعمار واجلنس واحلالة الغذائ
 والتغريات املومسية

2011 

4 T, Albokhadaim,  Althnaian

I.F 

ارنة أبوال اإلبل : دراسة مقحليب اإلبل مقابل 
بد آلاثرها الوقائية احملتملة على اصابة الك

 املستحث جتريبيا يف اجلرذان
2011 

5 ., Albokhadaim, I.F

T Althnaian 
 يوكيميائيه ىفحتديد القياسات املرجعيه الدمويه والب

 2012 الدجاج احلساوى: دراسه واسعة النطاق

6 T, Albokhadaim,  Althnaian

FI. 

التحقق من التأثري التحسيىن حلليب وابوال اإلبل 
على الكبد املضار برابع كلوريد الكربون يف 

 اجلرذان
2012 

7 ., Albokhadaim, I.F

T Althnaian 

أتثري صمغ النحل السعودى على فسيولوجيا الدم 
ووجهة الدهون والدهون الربوتينيه واألمحاض 

 ريولالدهنيه ىف الفئران املغذاه ابلكوليست

2013 

8 , Albokhadaim, T Althnaian

I.F 

دراسة أتثري املستخلص املائى حلب الرشاد على 
انسجة الكبد وكيمياء الدم ىف اجلرذان املغذاه 

 بعلف غىن ابلدهون
2013 

9 , Albokhadaim, T Althnaian

I.F 
الفحص النسيجي واجلزيئي للخصية يف اجلرذان 

 B1 2014املسممة ابألفالتوكسني 

 
 تقارير علمية واستشارات وأعمال مهنية ) ضع خطاً حتت أسم املتقدم للرتقية (  7

 
 املكان والتاريخ عنوان العمل اسم القائمني رقم
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 حبوث جارية  8
 

 أمساء الباحثني املشاركني اسم الباحث  رقم

1 
لتعبري اجليين لدالالت موت اخلالاي املربمج 

ومضادات األكسدة يف كبد اجلرذان املصابة جتريبيا 
 مبرض السكرى واملعاجلة ابحلبة السوداء

, Albokhadaim, I.FT Althnaian  

    
    

 
 

  املشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية  9
 
 مدى املشاركة همكان واتريخ انعقاد أسم املؤتـمــــر  رقم 

 
 ثالث أايم هـ11/7/1432 –اسطنبول )تركيا(  علوم حيواانت التجارب املعملية 1

 
 أربع أايم هـ9/8/1433 –سالزبورج )النمسا(  م2012املؤمتر السنوي األساسي جلمعية علم األحياء التجرييب لعام  2

 
 يومني هـ13/6/1434 –لندن )بريطانيا(  م2013( لعام SOASمؤمتر اجلمال ) 3

 
 يومني هـ11/8/1434 –اسطنبول )تركيا(  (ICCMB 2013املؤمتر الدويل للبيولوجيا اجلزيئية للخلية ) 4

 
 مخس أايم هـ11/8/1434 –ايغهام )اململكة املتحدة(  ( واالنفصال الكرموسومي واالنقسام اخللويDNAمؤمتر تكاثر احلمض النووي ) 5

 
 

 

 
  اجلمعيات العلميةالعضوية يف اهليئات و   10

 
 ةاجلمعيه السعوديه لعلوم احليا  

   

 
 

 

 
  املنح واجلوائز  11
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 التاريخ مكان احلصول عليها   أسم اجلائزة   
     

     

     

 
 
 

 منوذج ) ج ( األنشطة التدريسية
 

 يئة تدريس آخرين (على املقررات اليت يشارك فيها أعضاء ه x األنشطة التدريسية ) مع وضع عالمة   1
 

 أ
 

 املقررات التدريسية اليت ساهم يف تدريسها
 املرحلة 
 اجلامعية

 الدراسات 
 العليا

 ×  1وظائف األعضاء   

 ×  2وظائف األعضاء   

     
 

 ج
 األشراف على رسائل املاجستري والدكتوراه 

 دكتوراه ماجستري
 التاريخ عنوان الرسالة

      
      
      
 
 
 

 

 

 

 

 منوذج ) د ( األعمال اإلدارية وعضوية اللجان وخدمة اجملتمع
 ) األحدث فاألقدم (

 

 

  األعمال اإلدارية  1
 
 مسمى العمل اإلداري  

 
 التاريخ

 حىت اترخيه -هـ 11/7/1437 عميد عمادة التطوير ونمان اجلودة  
 هـ11/7/1437 -هـ 21/5/1437 يعميد عمادة نمان اجلودة واالعتماد األكادمي  
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 هـ11/7/1437 -هـ 21/5/1437 عميد عمادة تطوير التعليم اجلامعي املكلف  
 هـ21/5/1437 -هـ 29/7/1435 عميد عمادة نمان اجلودة واالعتماد األكادميي املكلف  
 هـ21/5/1437 -هـ 1/11/1436 عمادة تطوير التعليم اجلامعي املكلفوكيل   
 حىت اترخيه -هـ 1435 كلية العلوم الطبية التطبيقية   عضو جملس  
 هـ29/7/1435 -هـ 21/7/1433 وكيل عمادة نمان اجلودة واالعتماد األكادميي  
 هـ1433رجب/ -هـ 1433ربيع أول/ وكيل عمادة نمان اجلودة واالعتماد األكادميي املكلف  
 هـ1433صفر/ -هـ 28/2/1431  مساعد وكيل عمادة نمان اجلودة واالعتماد األكادميي  
 حىت اترخيه -هـ 1433 منسق مشروع إعداد نظام إدارة اجلودة مع جامعة جالمورجن الربيطانية )ساوث ويلز حالياً(  

  عضوية اللجان  2
 
 التاريخ مسمى عضوية اللجنة وخدمة اجملتمع  

 حىت اترخيه -هـ 1433 األكادمييعضو اللجنة العليا الدائمة ملتابعة اجلودة الشاملة والتقومي   
 هـ1436 -هـ 1431 عضو اللجنة التنفيذية لعمادة نمان اجلودة واالعتماد األكادميي  
 حىت اترخيه -هـ 1/2/1436 رئيس اللجنة التنفيذية لعمادة نمان اجلودة واالعتماد األكادميي  
 هـ1435 -هـ 1431 عضو جلنة املتابعة ملشروع االعتماد املشروع   
 حىت اترخيه -هـ 1436 رئيس جلنة التوثيق واألدلة ملشروع االعتماد املؤسسي  
 حىت اترخيه -هـ 1435 عضو جلنة اخلطة االسرتاتيجية للجامعة  
 حىت اترخيه -هـ 1435 عضو اللجنة الدائمة للدراسات والتطوير   
 هـ1433 عضو اللجنة الدائمة للبحث العملي  
 هـ1430/1431 اخلطة الدراسية يف الكليةعضو جلنة إعداد   
 هـ1435 -هـ 1430 عضو مكتب جلنة القبول يف اجلامعة  
 هـ1436 -هـ 1432 عضو جلنة منسقني اختبار التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد  
 هـ1435هـ ، 1433هـ ، 1432 عضو جلنة حفل التخرج السنوي   
 حىت اترخيه -هـ 1436 لجامعةرئيس جلنة إعداد اخلطة التشغيلية ل  
 حىت اترخيه -هـ 1436 رئيس جلنة إعداد منوذج اخلطة االسرتاتيجية لكليات و عمادات ووحدات اجلامعة  
 حىت اترخيه -هـ 1437 عضو اللجنة الرئيسية للتحضري لزايرة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان لتدشني املدينة اجلامعية  
 حىت اترخيه -هـ 1433 يا الدائمة ملتابعة اجلودة الشاملة والتقومي األكادمييعضو اللجنة العل  
 حىت اترخيه -هـ 1433 عضو اللجنة االشرافية جلائزة عضو هيئة التدريس املتميز )نقاطي(  
  اترخيهحىت -هـ 1436 عضو اللجنة املشكلة لونع اخلطط واالليات الالزمة الختيار املسؤولني التنفيذيني وتدريبهم  
 

 

  خدمة اجملتمع  3
 
 التاريخ النشاط  
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 اســــــــــــــــــم وتوقيــــــــــــــــــع  ــــــــــــــــــاحب الطلــــــــــــــــــب  
 

ــــــــــــــــــــيس الــقســــــــــــــــــــــم   ــــــــــــــــــــع رئ  اســــــــــــــــــــم وتوقي
 

ـــــــــــــــــــــد الكــلـــــــــــــــــــــية    اســــــــــــــــــــم وتوقيــــــــــــــــــــع عميــ
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