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        البيا+ت الشخصية    

  

  لي عبد هللادبن سليمان شا دمحم  االســـــــــــم    

  سعودي  اجلنسيــــــــــة    

  محل الميالد: جده      ٠٨/٢٣/١٩٦٣/  هـ ٠٢/٠٤/١٣٨٣تاريخ الميالد:   7ريخ ومكان امليـــــالد    

  ولدى اربعة اوالد  متزوج  احلالة االجتــماعـيـــة    
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        دم )املؤهالت الدراسية (األحدث فاألق    

  

  التاريخ  عنوان اجلهة املاحنة   اجلهة املاحنة هلا  الدرجة العلمية    

الدكتوراه في (علم الكائنات     
  الدقيقة).   

جامعه والية أريزونا 
في الواليات المتحدة 

  األمريكية

1151 S Forest Ave, Tempe, AZ 85287 ،
١١٥١ S  ،شارع الغابات، تمبىAZ 

  الواليات المتحدة،٨٥٢٨٧

٨/٢/٢٠٠٢ 
)٢/١٠/١٤٢٢ (

  هـ
ماجستير العلوم في (علم     

  الكائنات الدقيقة)
جامعه والية أريزونا 
في الواليات المتحدة 

  األمريكية

1151 S Forest Ave, Tempe, AZ 85287 ،
١١٥١ S  ،شارع الغابات، تمبىAZ 
  الواليات المتحدةالواليات المتحدة ،٨٥٢٨٧

هـ).  ١٨/٥/١٤١٤
٠٤/٠١/١٩٩٣.(  

بيطري البكالوريوس الطب     
  والثروة حيوانية

فيصل: جامعة الملك 
العربية  ةالمملك

  السعودية

King Faisal University, P.O Box 380, 
Al-Hofuf ،الهفوف جامعة الملك فيصل  

هـ. ٩/٥/١٤٠٨
)٢٨/٠١/١٩٨٨.(  

 الصديق: المملكةثانوية   الثانوية العامة    
  العربية السعودية

 08/10/1979  تالكو حي  :جدة
  هـ 16/11/1399

            

  

  

  

    
  عنوان رسالة الدكتوراه

Lagenidium Giganteum as a Potential Mosquito Biocontrol Agent  

  الجنيديم جيجانتيم كعامل المكافحة الحيوية المحتملة للبعوض  

  األحياء الدقيقة  التخصص العام    

  الطحلبية  البكتيريا والفطريات و  التخصص الدقيق    

  

  

    التدرج الوظيفي ( األحدث فاألقدم )    

  

  التاريخ  جهة العمل  الوظيفة    

  هـ ٠٩/١٤٣٦/  جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية  استاذ مشارك    

    هـ ٠٦/٠٩/١٤٢٣  جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية  استاذ مساعد    

  هـ)  ٠٧/١٤١٠/ ١٥(  -هـ)  ٠٢/١٤٠٩/ ٢١(  صل، المملكة العربية السعوديةجامعة الملك في  معيد    

  

  

    املهارات اللغوية    

  

  (حتد' و قراة و كتابة) اللغة العربية بطالقة    

  (حتد' و قراة و كتابة) اللغة االجنليزية بطالقة    
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  اإلنتاج العلمي
  

  نشورة مرتبة زمنياً األحدث فاألقدم ( ضع خطاً حتت أسم املتقدم للرتقية )األحباث العلمية احملكمة امل    

  

  الناشر و7ريخ النشر  عنوان البحث  اسم الباحث ( الباحثني )  رقم

 
A. M. Hereba1, M. S. Shathele1 

and M. A.Hamouda2 

STUDIES ON 
EXPERIMENTAL 
INFECTION WITH 
ASPERGILLUS 
FUMIGATUS IN 
OSTRICH CHICKS 

 

*  The Journal of Animal & 
Plant Sciences, 26(6): 2016, 
Page: 1609-1613 
ISSN: 1018-7081 

1  
Abdulaziz El-Sinawi and 

Mohammad Shathele  

Biodiesel production and 
Environmental CO2 cleanup 
using Oleaginous 
Microorganisms from Al-
Hassa area in Saudi Arabia 

Central European Journal of 
Engineering. Year: 2014.| June 
2014.  DOI; 10.2478/s13531-
013-0169-7. Publisher; Versita 

2  M. S. Shathele 

Mycological Studies of 
Trichophyton 
mentagrophyes 
var. mentagrophyes causing 
Ringworm in Horses in Al 
Ahsa Province, Kingdom of 
Saudi Arabia 

Journal of Medicine and 
Medical Sciences Vol. 5(8) 
pp. 157-161, August 2014  

3  M.S. Shathele.  

Fungal Mycotoxin 
(Gliotoxin) 
Immunomodulating Effects 
on One-humped Camel 
(Camelus dromedarius) in 
Al -Ahsa, Saudi Arabia.  

Asian Journal of Animal 
Sciences. Year: 2011 | 
Volume: 5 | Issue: 4 | Page 
No.: 285-288  

4  and A.Fadlemula. M.S. Shathele  

In vitro effectiveness of 
some antifungal drugs in 
treatment of Trichophyton 
verrucosum; dermatophytic 
fungi  

Asian journal of animal and 
veterinary advances. Asian J 
Anim Vet Adv., 2010. 
Volume: 5 | Issue: 3 | Page 
No.: 180 – 192  

5  .M.S. Shathele  

Effect of administration of 
fungal mycotoxin 
(Gliotoxin) on clinical and 
serobiochemical parameters 
in camels.  

International journal of 
pharmacology 5(6): 381-383, 
2009.  Int. j. Pharm.   

6 M.S. Shathele  

Effects of Gamma 
Irradiation on Fungal 
Growth and Associated 
Pathogens 

RESEARCH JOURNAL OF 
ENVIRONMENTAL 
TOXICOLOGY. Volume 3 
Year 2009. 1819-3420 

7  
A. Fadlelmula, F.A.  M.S. Shathele,

Al-Hizab and M.M. Zaki  

 Fatal Aspergillosis in an 
Ostrich (Struthio camelus) 
Predisposed by Pulmonary 
Haemangioma in the 
Kingdom of Saudi Arabia  

International Journal of 
Zoological Research. Int J 
Zool Res 5 (2): 80-85, 2009  

8  and E.M. Elhassan M.S. Shathele  

Detection of Parasitic 
Contaminants in Sewage 
Water in Al-Ahsa, Saudi 
Arabia  

Research journal of 
parasitology. Res J Parasitol. 
Year: 2009 | Volume: 4 | 
Issue: 2 | Page No.: 63 – 69 
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9  M.S. Shathele  

New Isolate Media of the 
Mosquito Pathogenic 
Fungus Lagenidium 
giganteum (Oomycetes: 
Lagenidiales) for Fungal 
Maintenance and Zoospores 
Release  

Journal of Entomology. J 
Entomol.  6 (3): 167-175, 
2009  

10  and A. Fadlemula hatheleSM.S.   
Viability of antifungal 
metabolite producing 
pseudomonas bacteria 

Research journal of 
microbiology. Res J 
Microbiol, 2009. Volume: 4 | 
Issue: 10  |  Page No.: 361 – 
365  

11  M.S. Shathele  
Weather Effect on Bacterial 

Mastitis in Dairy Cows  

International Journal of Dairy 
Science. Int J Dairy Sci 4 (2): 

57-66, 2009  

12  
ABU-Hadeed, A.H, Bendari, M.M., 

, hatheleS, and M.M, knahE-AL
M.S  

Effects of Mycotoxins on 
Fertility of Female Rats  

The fourth scientific congress, 
faculty of veterinary medicine, 
Assiut University, Egypt, 18-

20 Nov. 1990  
        

 
 
  

٠ 

  

  

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

  

  الناشر و7ريخ قبول النشر  وان البحثعن  اسم الباحث ( الباحثني )  رقم

1  M.S. Shathele  

  New Isolate Media of 
the Mosquito Pathogenic 

Fungus Lagenidium 
giganteum (Oomycetes: 
Lagenidiales) for Fungal 

Maintenance and Zoospores 
Release.  M.S. Shathele. 
Journal of Entomology. J 
Entomol.  6 (3): 167-175, 

2009  

  The 9th International 
Mycological Congress, hosted 

by the British Mycological 
Society 

The Biology of Fungi 
Edinburgh ,UK  1-6 august 

2010  

2  M.S. Shathele  

New Isolate Media of the 
Mosquito Pathogenic Fungus 

Lagenidium giganteum 
(Oomycetes: Lagenidiales) for 

Fungal Maintenance and 
Zoospores Release  

The 3rd Annual International 
Symposia of Mycology (ISM-

July 30-August 1, 2013 
Venue: Wuhan, China  

  

. MOHAMMED S. DR
, PROF. ALI SHATHELE

FADLELMULA 
MOHAMED ALI.  

Title: Co-culture techniques 
enhance metabolites 

production from Curvularia 
species, an endophytic fungus 

associated with Moringa 
peregrina from Kingdom of 

Saudi Arabia  مقبوال للنشرالبحث  

World Congress of Microbes-
2012      Guangzhou, China, 
Session Name: ISM 4-4: 
Antibiotics, Enzymes and 
Chemical Commodities from 
Fungi  

  

  

 



  5   

  منجزة مشروعات     

  

  7ريخ األعداد  عنوان املشروع  اسم معد ( معدي املشروع )  رقم

1  M.S. Shathele  

Laboratory techniques in 
Electron microscope. Book. In 

prep.  التقنيات المخبرية في المجهر
  اإللكتروني. الكتاب. في اإلعداد

  هـ ٠١/٠٩/١٤٣٣

2  
Abdulaziz El-Sinawi ،and 

Mohammad Shathele  

Biodiesel production and 
Environmental CO2 cleanup 

using Oleaginous 
Microorganisms from Al-
Hassa area in Saudi Arabia 

Central European Journal 
of Engineering. Year: 

2014.| June 2014.  DOI; 
10.2478/s13531-013-0169-

7. Publisher; Versita 

3 M.S. Shathele.  

Fungal Mycotoxin (Gliotoxin) 
Immunomodulating Effects on 
One-humped Camel (Camelus 

dromedarius) in Al-Ahsa, 
Saudi Arabia.  

Asian Journal of Animal 
Sciences. Year: 2011 | 

Volume: 5 | Issue: 4 | Page 
No.: 285-288  

4 ..S. ShatheleM  

Effect of administration of 
fungal mycotoxin (Gliotoxin) 

on clinical and 
serobiochemical parameters in 

camels.  

International journal of 
pharmacology 5(6): 381-
383, 2009.  Int. j. Pharm.  

5 
A.  M.S. Shathele,

Fadlelmula, F.A. Al-Hizab 
and M.M. Zaki  

Fatal Aspergillosis in an 
Ostrich (Struthio camelus) 
Predisposed by Pulmonary 

Haemangioma in the Kingdom 
of Saudi Arabia  

International Journal of 
Zoological Research. Int J 

Zool Res 5 (2): 80-85, 
2009  

6 
A. Ageel.,  ,M. S. Shathele

and M. Sharif 
  

An electron microscopic study 
of the effect of dietary natural 

feed additives probiotics 
(fungal-yeast; saccharomyces 
cerevisiae) on the ability of E. 

coli 0157:h7 to attach and 
efface healthy young broilers  

  

  هـ ٢١/١١/١٤٣٥

  

  

  لمية واستشارات وأعمال مهنية ( ضع خطاً حتت أسم املتقدم للرتقية )تقارير ع    

  

  

  

  املكان والتاريخ  عنوان العمل  اسم القائمني  رقم

1  M.S. Shathele  
فحص وتحكيم كتاب " مبيدات اآلفات، بين 
الضرورة والضرر لألستاذ/ ظفر بن سلطان 

  البطيحان الشهراني

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
نية، اإلدارة العامة للتوعية العلمية والتق

  بتاريخ , والنشر، عبد هللا النبهان
  هـ ١٠/٠٧/١٤٣٢

  

2  M.S. Shathele  

اللقاحات  تأثيرفحص وتحكيم كتاب " 
الميكروبية على النمو وامتصاص المواد 

 Oleaالغذائية ونوعية ثمار الزيتون (
Europaea L في المملكة العربية (

محمد أمين الدين دكتور/ لسعادة ال ,السعودية
  مريدا

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية، اإلدارة العامة للتوعية العلمية 

 بتاريخ , والنشر، عبد هللا النبهان.
  هـ ٢٦/٠٥/١٤٣٤
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3 
M.S. Shathele  فحص وتحكيم بحث بعنوان :دور بعض

الفطريات في التحلل والمعالجة األحيائية 
  ن ت) و (ر د اكس)للمواد المتفجرة (ت 

 ,جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
  هـ ٢٦/١٠/١٤٢٩ بتاريخ ,الرياض 

  

4 

M.S. Shathele 
فحص وتحكيم  بحث لسعادة الدكتور هاشم 
محمد آل الشيخ بعنوان استخدام ادوات البى 
سي ار للكشف عن فلورا الفطريات المفرزة 

  للسموم في الفول السوداني

جامعة الملك  ,يعمادة البحث العلم
 بحث مستكتب رقم , فيصل

  بتاريخ,)١٤٣٠٠١(
  هـ ١٣/٠٦/١٤٣٤

  

5 

M.S. Shathele  من ضمن المحكمين لدى عمادة البحث
العلمي بجامعة الملك عبد هللا للعلوم 
والتكنولوجيا. محور العلوم األساسية 

  والهندسية

  المملكة العربية السعودية ,ثول   
  هـ ٠٤/١١/١٤٢٩

 

6 Shathele M.S.  

التوصيف "فحص وتحكيم رسالة دكتوراة 
البيولوجى والجزيئى للكانديدا البيكانز 

لألستاذ/ محمد  "المعزولة من اصابات ادمية
  بن صالح العبودى

  جامعة الملك سعود -ية العلوم لك
  هـ ١١٦/١٠/١٤٣١

  
  

7 M.S. Shathele  
فحص وتحكيم بحث بعنوان: تقدير مضادات 

حج  -ائح الهدى واالضاحىالجراثيم فى ذب
٢٣  

معهد خادم الحرمين  -جامعة ام اقرى
  الشريفين البحاث الحج

  هـ ١٢/٠٩/١٤٢٥
  

8 
and ehea Hussein, YProf. 

M.S. Shathele 
  فحص عينات من اعالف الجمال النافقة 

  جامعة الملك فيصل االحساء 
٢١/١١/١٤٣٣  

9 
M.S. Shathele ن  لدى عمادة من ضمن المحكمين المعتمدي

  البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز

  هـ ١٣/٠٢/١٤٣١

  

10  
M.S. Shathele  ًمحكم لعدد من األبحاث المنشورة محليا

والمتخصصة في مجال الفطريات 
  .والميكروبيولوجيا

  هـ ٠٣/١٢/١٤٢٦
 

11 M.S. Shathele  

لمكتب البحوث والدراسات  استشاراتتقديم 

لصاحب السمو الملكي األمير/  البيئية التابع

تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل 

سعود.استشارة عن القضاء على البعوض 

  الناقل لحمى الضنك

  هـ ٠٤/٠٨/١٤٣١
  المملكة العربية السعودية.جدة 

  حبوث جارية    
  

  أمساء الباحثني املشاركني  عنوان البحث  اسم الباحث   رقم

1  
Shathele,M. S.   
 

تقنية النانو في العلوم البيطرية: التصنيع 
الحيوي الفطري للجسيمات النانوية الفضية 
باستخدام الميكروسكوب اإللكتروني وتأثيره 
على مضادات الفطور الجلدية فى األبقار في 

  االحساء المملكة العربية السعودية.

  

S. M. B. El-Bahr, 
Abdurrahman Heriba, 
and A. Fadulumula  

2  
M. S. Shathele  

  

دراسة الدالالت الحيويه لالجهاد المؤكسد فى 
الجمال (وحيدة السنم) المحقونه بالسم الفطرى 

 الجليوتوكسين
  

S. M. B. El-Bahr  

3  
M. S. Shathele  

  
أثر السموم الفطرية علي الخاليا الضامة و 

 تكاثر و عدوي التكسوبالزما جوندياي
  E.M. Elhassan  

4  
. ShatheleM. S 
  

Studies on Aspergillus Infection IN 
OSTRICH  IN SAUDI ARABIA 
AND ITS IMPLICATIONS ON 

HUMAN HEALTH  دراسات على
عدوي فطر الرشاشية الدخناء في النعام 

بالمملكة العربية السعودية ومدي خطورتها 
  علي صحة اإلنسان

  

A. Fadulumula, A. 
Abdulhaleem, and 

Abdurrahman Heriba  
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5  
M. S. Shathele 

  

Case Report: Equine Cutaneous 
penicilliosis due to Penicillium 

chrysogenum 
تقرير حالة: داء المكنسيات الجلدي فرسي 

  بسبب البنسليوم العسجدية

  

  

6  
M. S. Shathele 

 
Equine fungal endometritis  
 التهاب بطانة الرحم الفطرية الخيول

  A. Fadulumula  

7  

Abdurrahman Heriba,   
 
  

Molecular pathogenicity studies of 
avian rotaviruses group A and D in 
Saudi Arabia. 
دراسات القدرة االمراضية اجلزيئية للعرتات ا و د من 

  فريوسات الروC ىف الدواجن ىف اململكة العربية السعودية

  

M. S. Shathele 
And Majed  J. 

Homaida 
  

8 Nasser A. Hammam 
Case Report: Cryptococcous 

luerentii and bacterial  mastitis 
from camel milk  

  
and A. , M. S. Shathele

Fadulumula  

  

 
    املشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية    

  

  اركةمدى املش  مكان و7ريخ انعقاده  أسم املؤتـمــــر   رقم    

    

1  
برMمج الدورة التدريبية للتشخيص التصويري 

  والتخدير يف اإلبل. 

مركز احباث اجلمال جامعة امللك فيصل Pلتعاون 

 /١/  ٢٦مع جامعة ليبزج االملانية. Cرخيها: 

  ).١١/٠١/٢٠١٠هـ.  ( ١٤٣١

  حضور

    

2  
دورة التعليم اإللكرتوين مركز املعلومات، 

“web ct  

 ٠٢/٠٢/١٤٢٦يصل". Cرخيها: جامعة امللك ف

  ). ٠٤/٠٣/٢٠٠٥هـ.  (
  حضور

    

  مؤمتر اسرتاتيجية حديثة للقضاء على الضنك   3
 ٠٢.٠٢.١٤٢٧خالل الفرتة من 

هـ. اجلهة املنظمة: جامعة  ٠٧.٠٢.١٤٢٧اىل

  امللك عبد العزيز.

  مشارك ورئيس ندوة

    

4 

دورة تعريف اجناس وانواع الفطرqت اليت 

املواد الغذائية مع العناية Pألنواع  تفسد

املنتجة للسموم واملمرضة لإلنسان واحليوان 

  والنبات.  

مركز الفطرqت بكلية العلوم مصر. Cرخيها: 

  ). ١٣/١٢/٢٠٠٩هـ.  ( ٢٦/١٢/١٤٣٠
  حضور

    

5 

دورة تعريف اجناس وانواع الفطرqت اليت 

تفسد املواد الغذائية مع العناية Pألنواع 

املنتجة للسموم واملمرضة لإلنسان واحليوان 

  والنبات.  

. اسيوط - مركز الفطرqت بكلية العلوم مصر

  هـ.   C٢٦/١٢/١٤٣٠رخيها: 
  حضور

    

  دوره يف تطبيقات ا|هر االلكرتوين  6

اسيوط.  -مركز الفطرqت بكلية العلوم مصر 

هـ.   C٠١/١١/١٤٣٠رخيها: 

)١٩/١٠/٢٠٠٩.(  

  حضور

    

7 

ورشة عمل بعنوان اال'ر السلبية عن تكون 

املستنقعات الناجتة عن املخلفات السائلة 

  ومياه السيول

  جدة.مركز احباث املياه 

  هـ.   ٢٢/٠٣/١٤٢٧
  مشارك ورئيس ندوة

    

  ملؤمتر العاملي لبحوث اإلبل ا 8

 كلية العلوم الزراعية واألغذية  جامعة امللك فيصل 

هـ املوافق لـ ١٠/٠٤/١٤٣٤-٧خالل الفرتة 

  م،  ١٩/٠٢/٢٠١٣- ١٧

  حضور
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    العضوية يف اهليئات واجلمعيات العلمية    

  

  مجعية ا|اهر السعودية 1

  اجلمعية الطبية البيطرية السعودية 2

3 The American veterinary medical association  
  معية الطبية البيطرية األمريكيةاجل

  السعودية مجعية األحياء الدقيقة 4

5 American association for the advancement of science        ١٣/٠٩/١٩٩٤  

  اجلمعية األمريكية لتقدم العلوم

6  American  dairy science association  
  مجعية علوم األلبان األمريكي

7                                                                                                           American society for microbiology 
 اجلمعية األمريكية لعلم األحياء ا|هرية

للمكافحة احليوية اجلمعية األمريكيةعضو  8  

  

  

    املنح واجلوائز    

  

  التاريخ  مكان احلصول عليها    أسم اجلائزة   
العزيز آل  جائزة األمري حممد بن فهد بن عبد 1

  سعود للتفوق العلمي
  هـ٢٣/٦/١٤٠٧  العربية السعودية ةفيصل: اململكجامعة امللك 

الية/ أريزو+  جائزة اإلدارة املثلى 2   هـ١/٧/١٤١٧  النادي السعودي بو

الية أريزو+.  منحه للدراسة يف معهد السرطان 3   هـ٢٦/٢/١٤١٦  جملس أريزو+ للتقدم العلمي ومعهد حبوث السرطان و

الية/ أريزو+   للتفوق العلمي جائزة  4   هـ ٠٤/٠٧/١٤١٣  جملس عمدة/أريزو+ جبامعة أريزو+النادي السعودي بو

  هـ ٠٤/٠٧/١٤٣٥  األكادميية الدولية لعلوم األسرة وا�تمع  دبلوم اإلرشاد النفسيمنحه للدراسة  5
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  األنشطة التدريسية
  املقررات التدريسية اليت ساهم يف تدريسها    

  علم البكتري� والفطر�ت العام    

  علم اجلراثيم وعلم الفطر�ت البيطرية    

  مسوم فطرية    

  اهر االلكرتونيةا�    

  

  

  األشراف على رسائل املاجستري والدكتوراه  

  ماجستري
  التاريخ  عنوان الرسالة

    Evaluation of some common antifungal agents on 
isolates which cause ringworm disease of calves 
in Thammar district of Yemen Republic 

١٩/١١/١٤٢٦    

  األعمال اإلدارية وعضوية اللجان وخدمة ا|تمع

  

    األعمال اإلدارية    

  

  مسمى العمل اإلداري    

  
  التاريخ

 ٢٢.٠٢.١٤٢٦من   امعة امللك فيصليف ج رئيس قسم األحياء الدقيقة بكلية الطب البيطري والثروة احليوانية    

  هـ. ٢٢.٠٢.١٤٢٨اىل

  Cرخييه ومازلت اىل ٢٢.٠٢.١٤٢٣من   هر االلكرتونية يف جامعة امللك فيصل بكلية الطب البيطري والثروة احليوانيةاملشرف العام على وحدة ا|ا    

       

  

    عضوية اللجان    

  التاريخاللجنة                                                                                                                  الرقم

  احلاضر  - هـ ٢١/٠٣/١٤٣٣  يف جامعة امللك فيصل بكلية الطب البيطري والثروة احليوانية   للمجاهر االلكرتونية  معتمد مدرب 1

جامعة امللك فيصل بكلية الطب البيطري 

  لثروة احليوانية   وا

 ٠٣/١٤٢٤/ ٢٢- ٢٨/٠٢/١٤٢٣  عضو يف جلنه سري االمتحاMت بكلية الطب البيطري والثروة احليوانية.  2

جامعة امللك فيصل بكلية الطب  هـ.

  البيطري والثروة احليوانية   

هـ.   ٢٢/٠٩/١٤٢٦- ٢٦/٠١/١٤٢٥   جامعة امللك فيصل يفرئيس جلنة املكتبة بكلية الطب البيطري والثروة احليوانية  3

جامعة امللك فيصل بكلية الطب البيطري 

         والثروة احليوانية   

  ٢٦/٠١/١٤٢٦- هـ ١١/١٠/١٤٢٥  بكلية الطب البيطري والثروة احليوانية   املعامل  عضو يف جلنه 4

جامعة امللك فيصل بكلية الطب البيطري 

  والثروة احليوانية   
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    خدمة ا�تمع    

  التاريخالنشاط                                                                                                                          الرقم

تقديم دوره علميه بعنوان الدورة التدريبية االولى لالستخدامات البيولوجية للمجاهر  1

  اإللكترونية

  هـ ٠٤/٠١/١٤٣٢
كلية الطب البيطري والثروة 
  الحيوانية جامعة الملك فيصل

يوم البحث العلمي في كلية الطب البيطري  .: المجاهر اإللكترونيةبعنوان محاضرةتقديم  2

  جامعة الملك فيصلبوالثروة الحيوانية 

  هـ  ١٤٣٤محرم  ٦
كلية الطب البيطري والثروة 
  الحيوانية جامعة الملك فيصل

استضافتي في القناة الثانية المشاركة في برامج تثقيفية للمجتمع في التلفزيون السعودي.  3

  الضنكحمى  السعودية عن

  هـ  ١٤٢٦صفر  ٢١
كلية الطب البيطري والثروة 
  الحيوانية جامعة الملك فيصل

  هـ ١٠/٠٩/١٤٢٩  .   مطار االحساء. الجهة المنظمة  ةبيئالفطري لل : التلوثبعنوان تقديم محاضرة 
المملكة   ,مطار االحساء .

  العربية السعودية
 تقديم استشارات في الفطريات للسكن الداخلي لشركة سابك. سعادة االستاذ محمد الحرشان 4

  بادارة اسكان سابك

  هـ ٠٨/٠١/١٤٣٣
المنطقة  .الجبيل  .سابك

المملكة العربية . الشرقية
  السعودية

بحوث والدراسات البيئية التابع لصاحب السمو الملكي األمير/ تركي لمكتب ال استشاراتتقديم  5

  بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.استشارة عن القضاء على البعوض الناقل لحمى الضنك

  هـ ٠٤/٠٨/١٤٣١
  المملكة العربية السعودية.جدة 

سعادة  .نكوكيفية استخدامها للقضاء على بعوض حمى الض تقديم استشارات في الفطريات 6

  الدكتور حبيب بخارى

  هـ ٢٥/٠١/١٤٣٠
بلدية ام القرى بمكة 

المملكة العربية .كرمةالم
  السعودية

. الجهة المنظمة     وتاثير الفطريات على الصحة العامة : التلوث البيئيبعنوان تقديم محاضرة 7

  مدارس المنارات االحساء.

  هـ ١١/٠٤/١٤٣١
  مدارس المنارات االحساء

  ملكة العربية السعوديةالم
للبحرية  وكيفية استخدامها للقضاء على بعوض حمى الضنك تقديم استشارات في الفطريات 8

  السعودية

  هـ ٠٢/٠٥/١٤٣٠
  المملكة العربية السعودية.جدة 

المساهمة في التدريس في دورات تدريبية في علم األحياء المجهرية. تدريس التهاب الضرع  9

 بيطرييينالء الطبالى الفطر

  هـ ٠٥/٠٧/١٤٢٨
كلية الطب البيطري والثروة 
  الحيوانية جامعة الملك فيصل

 جريدة الشرق االوسط. استضافتي في جرائد سعوديةالمشاركة في برامج تثقيفية للمجتمع في  10

  السعودية عن الضنك

٢٢/٠٢/١٤٢٧  
جريدة الشرق االوسط العدد 

٩٩٧٧  
  هـ ٠٦/٠٨/١٤٢٧ .ونقلها لالنسان  الغربانطريات فى عن الفتقديم استشارات  11

المملكة العربية .بلدية جدة 
  السعودية

  هـ ٠٢/٠١/١٤٣١   .ونقلها لالنسان  الفطريات فى القرود عن تقديم استشارات   12
  

المملكة العربية .الطائفبلدية 
  السعودية

للمجلس  .ء على بعوض حمى الضنكوكيفية استخدامها للقضا تقديم استشارات في الفطريات 13

  لدية جدةبب البلدى

  هـ ٢٢/٠٢/١٤٢٦
المملكة العربية .بلدية جدة 

  السعودية
االولى المشاركة في برامج تثقيفية للمجتمع في التلفزيون السعودي. استضافتي في القناة  14

  المجاهر االلكترونية وتاثيرها فى التشخيصالسعودية عن 

  هـ ١٢/٠٨/١٤٣١
لية الطب البيطري والثروة ك

  الحيوانية جامعة الملك فيصل
كلية ,: الحمى النزفية للضنك. الجهة المنظمة: جامعة الملك فيصل بعنوان تقديم محاضرة 15

  الطب البيطري.

  هـ ٢٢/٠٢/١٤٢٨
كلية ,جامعة الملك فيصل 
  الطب البيطري.

  هـ ٠٨/٠١/١٤٣٤  ييين فى مملكة البحرينفى الخيول الطباء بيطر تقديم استشارات في الفطريات 16
  مملكة البحرين


