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                           الجنسية               :       سعودي

 

 عضو هيئة تدريس     :           العمل الحالي

 

 الجهة :  جامعة  الملك فيصل 

 

  مشاركاستاذ       :  االكاديمية ةالمرتب

 

 الطب البيطري والثروة الحيوانية  :                          الكلية

 

 األحياء القيقة والطفيليات  :                         القسم 

 

 م1997:               للدكتوراه تاريخ التخرج

 

 الطفيليات       :     التخصص العام

 

 ( مناعة الحشرات) ات الطبية والبيطرية الحشر      :  التخصص الدقيق 

 

 ) جامعة بانقور ( المملكة المتحدةجامعة ويلز فرع بانقور , :     المتخرج منها الجامعةاسم 
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Academic rank : Associate  Professor  

Department : Microbiology and Parasitology 
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 الوظيفة 

 ) الحشرات الطبية والبيطرية( د في تخصص الطفيلياتمشاركأستاذ 

 المواد التي أدرسها

 الحشرات الطبية والبيطرية لطلبة البكالوريوس -1

 الطفيليات اإلكلينيكية لطلبة الدراسات العليا -2

mailto:abdalismh81@yahoo.com
mailto:mhabdalli@kfu.edu.sa


 2 

 الطفيليات المتقدمة لطلبة الدراسات العليا       -3

 

 المناصب اإلدارية

 هـ1426-1424والفترة  1422هـ -1420بالكلية مرتين للفترة  األمراضقسم شغلت منصب رئيس  -1

 -:اللجان 

 هـ .1425هـ الى 1418شغلت منصب رئيس لجنة السالمة والمعامل لمدة ست سنوات من  -1

 هـ .1424هـ الى 1418شغلت عضو في لجنة التوعية المرورية بعمادة شئون الطالب من  -2

 هـ .1426-1425لثقافية بالكلية لمدة عام فيشغلت منصب رئيس لجنة النشاطات ا -3

 بالكلية الى اآلن . لجان في عدة عضو -4

 

 األبحاث المنشورة

 

1- M.H.Abdally, M.M.Abo-Elsaad, A.A.A1-Shaggag ,M.M.A1-Bagshy and A.A Al-

Shawaf (2010) Detection of insect Immunity Substances (Lectins) in the Midgut 

Extracts from Larvae and Adult Red Palm Weevil, Rhynchophorus ferrugineus ( 

Olivier ) in Al—Ahsa, Saudi Arabia  , Pakistan Journal of Biological Sciences 

Volume. 13 , Issue No 5 , Page No. 223-228. ( On Line) 

 

2- M H Abdally ( 2010 )   Acaricidal Efficacy of Ivomec (Ivermectin) and Dectomax 

(Doramectin) on Sarcoptic Mange Mites (Sarcoptes spp.) of Arabian Camels 

(Camelus dromedarius) in Saudi Arabia ,  Journal of Entomology Volume 7,Issue 

2, Page No. 95-100.On Line 

 

3-Abdally M. H.  ( 2008) : A survey of incidence of animal myiasis among cases 

attended the veterinary hospital of King Faisal University , Al-Ahsa, Saudi 

Arabia . Assiut Veterinary Medical Journal Vol. 54 No. 118. 

 

4- Abdally M. H.  ( 2008 ): Ocular and cutaneous myiasis in sheep in Saudi Arabia . 

Mansoura Veterinary Medical Journal  Vol .X, No. 1. 

5- Abdally M. H.  (2008) : Identification of hard tick species collected from camels ( 

Camelus dromedarius ) and their seasonal abundance in Najran , Saudi Arabia . 

Alexandria Science Exchange Journal, Vol. 29, No 2. 

 

6-Abdally M. H.  (2008) : Species of ticks on camels and their monthly population 

dynamics in Arar City , K S A . Assiut Veterinary Medical Journal Vol. 54 No. 

117. 

 

7- Abdally M. H ( 2007 : In vitro Studies of the Agglutination Activity of Heamolymph 

and Midgut Extracts from Larvae and Adult Insects of Red Palm Weevil 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) in Al-Ahsa  (The Fourth Sympsium on 

Date Palm  in Saudi Arabia  , May 5-8/ 2007 at K F U Al- Ahssa ) 

 

8- Abdally M. H ( 2007 : In vitro Studies of the Agglutination Activity of Haemolymph 

and Reservoir Extracts from Adult Stomoxys calcitrans and Musca domestica in 

Al-Hassa   (The International Conference on the Arabian Oryx in the Arabian 

Peninsula  Saudi Biological Society , April 21-23/ 2007 At Saudi Biological 

Society  Riyadh ) 
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9- Abdally M. H ( 2000) :  Studies of characteristic properties of stomoxys calcitrans 

heamolymph (HL) agglutinins in Saudi Arabia, Saudi Biological Society, AL-

Ahsa Meeting. 

 

10-Abdally M. H ( 1999) : Studies of characteristic properties of stomoxys  calcitrans 

reservoir zone( RH )agglutinins in Saudi Arabia,  Saudi Biological Society, 

Jeddah Meeting 

 

11-Abdally M. H , Ahmed H., Hatem M. E ( 1999) : Accidental Ophthalmomyiasis in 

a man in Al-Ahsa, Saudi Arabia. Saudi Biological Society Jedah Meeting  

 

12- Homidah H.  , Abdally M. ( 1999) : Vaginal Myiasis of a cow in Al-Ahsa . Saudi 

Biological Society 19th Meeting,  Jedah Meeting. 

 

 

13-Abdally M. , Lehane M. J.   , Ingram G. ( 1995 ) : In vitro studies of the 

agglutination activity of hoemolymph reservoir extracts from adult stomoxys 

calcitrans (British society for Parasitology , Spring meeting ,Edinburgh ,1995, 

Poster) . 

 

14- Abdally M. , Lehane M. J.  , Ingram G. ( 1995 ) :  In vitro studies of characteristic 

properties of stomoxys calcitrans and RH agglutinins (British society for  

parasitology, spring meeting , Bangor,1996,Poster) . 

 

 

 بحوث جاري تنفيذها

  

 

1- Immunological studies on Haemonchus longsstes of camels : Identification of 

antigenic components. KFU facilities  2009-Present  

E. M. El-Hassan  (1st Ivestigator )  M. H. Abdally  and A. I. Almubarak 

 

 

 

 بحوث  تم اإلنتهاء منها

 

لتعةةرع علةةى اجناسةةك وامةةاكن تواجةةدها  فةةي اساسةةاء بةةا مسةةت تواجةةد البعةةوضل مبدئيةةة راسةةةد --1

 (تمويل ذاتي) ثره على تعدادهاؤوالتغيرات الفصليك الم

 

اساسةاء واستتالفةات الفصةلية  يدراسة واستقصاء انواع الذباب المسةبب للتدويةد التقةيت اليرقةي فة -2

 ( تمويل ذاتيلظهور الحاست على مختلف الحيوانات )

 

دراسةةة تةةاثير المبيةةدات الحشةةريك علةةى الحشةةرات والقةةراد المتطفلةةة علةةى ايوانةةات اضةةائر محطةةة  -2

)دراسةة تقيةيم المبيةدات باساساء والمةزارع والهجةر اسبحاث الزراعيك والبيطرية بجامعة الملة  فيصةل

 .(مشاريع بحوث تخرح لطلبة البكالوريوس – المستعملة محليا باساساء

 

 

مسةةت ودراسةةة القةةراد الجامةةد المتطفةةل علةةى اإلبةةل فةةي األاسةةاء و وادي العجمةةان وجنةةوب اةةرض --3

 )تمويل ذاتي (
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وعلةةةى  Mitesوالحلةةةوم  Ticksعلةةةى القةةةراد   Endectosides  دراسةةةة تةةةإلثير اإلندوكتوسةةةيد  -4

 )تمويل ذاتي ( الحيوانات المعالجة وذل  على اإلبل والضان والماعز في األاساء .

 

 


