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 1440السرية الذاتية 
 

 
 

 :.أوالً : البياانت الشخصية 
 . خبشبنب  كرمي : عبدالسالم بن عبدهللا         االسم -1
 . اجلنسية      :  سعودي -2
 . هـ1376اتريخ امليالد :   -3
 . مكان امليالد : مكة املكرمة -4
 . احلالة االجتماعية : متزوج -5
 . يةاللغات : العربية واإلجنليز  -6
  –اإلكلينيكية  قسم الدراسات –كلية الطب البيطري والثروة احليوانية   -جامعة امللك فيصل العنوان :  -7

 شعبة الطب والعالج والسموم والطب الشرعي .       
 .  31982األحساء  – 55001ص.ب      

  0555920001جوال  -5816635/03فاكس  – 2220حتويله  5816600/03:  اهلواتف
  abakhsh@kfu.edu.saربيد اإللكرتوين :ال

 

  :. اثنياً : املؤهالت العلمية
 –اســكتلندا  –كليـة الطــب البيطـري جامعــة جالسـ و   –شـاادة الـدكتورايف ا الطــب والعـالج ر األمــراة املعديـة    -1

 هـ ر كأول سعودي   .1408بريطانيا 
جامعـة  –كلية الطب البيطري   –قسم وظائف األعضاء  -تطبيقات النظائر املشعة ا علوم احليوان شاادة دوريف ا  -2

 هـ .1406بريطانيا  –جالس و 

هـــ ر الدفعــة 1400الســعودية  - جامعــة امللــك فيصــل –شــاادة البكــالوريوا ا الطــب البيطــري والثــروة احليوانيــة  -3
 األوىل ا اململكة   .

 
 .: : االهتمامات اثلثاً 
 البيئة واجملتمع والسالمة املانية . -1
 األنظمة اخلاصة ابجلودة النوعية ا املعامل واملختربات . -2
 . الثقافة العامة-3
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  :. اً : الدورات املختلفةرابع

 

1-  

 هـ .1426معاد اإلدارة ابلدمام   -دورة ا حلقة تطبيقية رحتليل املشكالت وصنع القرارات   -2
 - الغرفة الت ارية الصناعية –    ISO 22 000 : 2005األغذية متطلبات النظام  نظام سالمةر ورشة عمل  -3

 هـ .1426الراية 

 . هـ1421جامعة امللك فيصل-دورة االختبارات التحصيلية راالختيار املتعدد  -4

       رخاصة  .ـه1420 –دورة ا ر دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع   ا الغرفة الت ارية الصناعية ابملنطقة الشرقية  -5

 هـ ر خاصة   .1418دورة ا ر إدارة املصانع   ا الغرفة الت ارية الصناعية ابملنطقة الشرقية  -6

  . هـ رخاصة  1416دورة ا ر التكاليف واملوازانت التخطيطية   ا الغرفة الت ارية الصناعية ابملنطقة الشرقية  -7

 هـ .1415معي   جامعة امللك فيصل ر خاصة   دورة ا ر التأهيل الرتبوي للمدرا اجلا -8

  هـرخاصة1414اعية ابملنطقة الشرقية دورة ا ر أساليب ختفيض التكاليف وزايدة اإلنتاجية   ا الغرفة الت ارية الصن -9
. 

 هـ ر خاصة   .1414الغرفة الت ارية الصناعية ابملنطقة الشرقية  –إدارة املشاريع  دورة ا -10

 هـ .1401الراية   –جامعة األمام حممد بن سعود اإلسالمية  –سالمية للمبتعثني الدورة األوىل ا الثقافة اإل -11

 . هـ ر خاصة  1396 بريطانيا –بورموث  –معاد يوروسنرت  –   ماارات اللغة اإلجنليزية ردورة  -12

 
  :. : التدرج الوظيفي واألكادميي وعضوية اجملالس ابلكلية واجلامعة خامساً 
 . هـ1426 – 1422/  هـ1413 -1410 –والسموم والطب الشرعي مقرر شعبة الطب والعالج  -1

 هـ .1422املعدية   ابلكلية من  ةأستاذ الطب ر األمرا -2
 هـ .1418-1416 -كلية ا اجمللس العلمي ابجلامعة ممثل ال -3

 هـ .1418-1416  - رئيس قسم الصحة العامة البيطرية ورعاية احليوان -4

 هـ .1416-1414 -رئيس قسم الدراسات اإلكلينيكية  -5

 هـ .1415 -أستاذ مشارك ا الطب والعالج بقسم الدراسات اإلكلينيكية  -6

 هـ .1418-1414عضو جملس الكلية  -7

 هـ .1414-1413 -عضو جملس جامعة امللك فيصل  -8

 هـ .1416-1410املدير الطيب للمستشفى البيطري التعليمي  -9

 هـ .1416-1410 -املشرف على مركز البحوث البيطرية واإلنتاج احليواين -10
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 هـ .1414-1409 - قسم الدراسات اإلكلينيكية ابلكلية –أستاذ مساعد ا الطب والعالج -11

 هـ .1408-1403اململكة املتحدة  –طالب دراسات عليا ر دكتورايف   -12

 هـ .1401مشرف علمي على طلبة الكلية ا التدريب الصيفي ا اململكة -13

 هـ .1403-1402 اجلراحة والوالدة ابلكلية  –ج الطب والعال –ا قسمي  طبيب-14

 هـ . 1402-1401 الطب الوقائي والصحة العامة البيطرية ابلكلية –الثروة احليوانية  –ا قسمي  طبيب-15
  

  :. : االستشارات العلمية سادسا
 هـ وحىت اآلن .1426الراية –لدى مكتب د. حممد مندورة لالستشارات –مستشار غري متفرغ  -1

 و مشارك ا الفريق العلمي لتصميم عيادة عالج بيطرية ملركز تدريب الكالب البوليسية مصلحةعض -2

 هـ .1411-1410الراية –وزارة املالية واالقتصاد الوطين  –اجلمارك    

 
  :. : الرحالت التدريبية العلمية الرمسية سابعاً 
 . هـ1422اوية ومركز أحباث هدي الشام رحلة استطالعية لكلية األرصاد والبيئة وزراعة املناطق الصحر  -1

 . هـ1422ميناء جدة اإلسالمية –رحلة استطالعية للمح ر البيطري  -2

 هـ .1397السعودية هـ, 1398مصر  هـ ,1399تونس  ا كل من –التدريب الصيفي ر جزء من البكالوريوا    -3

 
 :. : اخلربة التدريسية ر لغة التدريس ابإلجنليزي   ً اثمنا
 : قررات أساسية ابلشعبة ا القسمتدريس م -1

 . تشخيص معملي إكلينيكي  -ب       .   3,  2,  1طب وعالج حيوان ر  -أ

 . رمدته سنة  حبث خترج -د      . تدريب إكلينيكي مكثف  -ج           
  هـ1416عام  ألغيتتدريس مقررات اختيارية :  -2

 . دراسات خاصة ا العالجات البيطرية -ب                                   . طب اجلمال -أ           
 . مشكالت خاصة ا الطب البيطري -ج           
 . هـ1422األحساء  - وزارة الزراعة وامليايف –دورة إدارة مزارع إنتاج احلليب -3
 هـ .1420تدريس وإشراف لطالب ماجستري صحة احليوان ابلكلية -4
 األحساء  - اخليول واجلمال ابلكلية ألطباء ومساعدين بيطريني والقطاع اخلاص املشاركة ا دورة طب وجراحة -5

 . هـ 1417    
دورة تدريبية ا جمال                               –وزارة الزراعة  -حماضرات لألطباء البيطريني واملاندسني الزراعيني ر اإلنتاج احليواين   -6

 . هـ1414حساء من عام األ –اإلنتاج املكثف لألغنام     
 .هـ 1412-جامعة امللك فيصل  –كلية العلوم الزراعية واألغذية –املشاركة ا تدريس مادة صحة احليوان -7
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من عام                    األحساء – وزارة الزراعة وامليايف-املشاركة ا تدريب طالب املسعدين البيطريني واإلنتاج احليواين-8
 . هـ1412

 
  :. األحباث واملؤلفات : ً اتسعا

 ر ابللغة اإلجنليزية ا خمتلف اجملالت العلمية احملكمة العاملية خارج اململكة  
  80ريف  حبوث منشو  -1
للمؤلــف د.أدنروهي ينــز  هـــ1405عنــوان ر اجلمـل ا الصــحة واملــرة   عـام بكتــاب أتليـف  ا  آخــريناملشـاركة مــع  -2

 بريطانيا .  -م 1985

 . األردن -2004 ليف كتاب بعنوان راجلمل تربية و أمراة  للمؤلف د. فال  العاين املشاركة مع آخرين ا أت -3

ــه  -4 ــه   امــراة احليــواانت حديث مشــارك مــع أ.د. طــه فــوديف ا أتليــف كتــاب مقــرر تدريســي ر حتــت التحكــيم   وعنوان
 هـ1428الوالدة   

 النمسا -2012نول و برقر    للمؤلفتني  اجلمال ا اسيا ومشال افريقيا راملشاركه  ا اتليف كتاب -5
 :.: التقارير العلمية  عاشراً 
ا املـــــؤعر العـــــاملي عـــــن إنتـــــاج اجلمـــــال                ا اجلمـــــال الشـــــبيه ا اإلنســـــان  الصـــــدفيةأول تقريـــــر عـــــاملي عـــــن مـــــرة  -1

 هـ .1423جملة إماراتية  –العني 

 . هـ1423هندية جملة  –أول تقرير عاملي عن أكياا مائية بدون طفيل ا كبد اجلمال  -2

 هـ .1413جملة أملانية  –تس يل وتقرير عاملي عن عرتة جديدة لفريوا مرة اجلدري ا اجلمال ا السعودية  -3

رجملـة              أول تقرير علمي عن مرة موريل ر اخلراج   ا املاعز من السـعودية ويعتـرب اثلـث تقريـر عـاملي عنـه -4
 . هـ1413أملانية   

 هـ.1412جملة ابكستانية  –العامل عن تكون األجسام الغريبة ا كرش املاعز  أجراء أول جتربة ا -5

 –جملــة املــؤعر العلمــي الــدو  الثالــث  – تصــنيف علمــي جديــد ملــرة اجلــدري ا اجلمــال مــن انحيــة أشــكاله الثال ــة -6
 . هـ1423مصر 

 
 :.: املشاركات ا الثقافة واألعالم  احلادي عشر

 هـ.1428األحساء  –الغرفة الت ارية الصناعية  –جملة األحساء  –ستثمار ابلوهم مشاركه ا موضوع اديب   اال -1

 هـ .1422رمضان  - جريدة عكاظ –ا اجلمال السعودية  الصدفيةإعالن اكتشاف مرة  -2
 هـ .1422شعبان  –مقال علمي عن جر ومة اجلمرة اخلبيثة ا جريدة عكاظ  -3

 هـ .1421جامعة امللك فيصل  –يطري ا احلياة حماضريف بعنوان اجملاالت التطبيقية للطب الب -4

 هـ .1419 -47عدد  –جملة األسواق  –مقال علمي عن الطب البيطري ا ميدان التعليم واملان  -5

 – 43العــــدد  –الغرفــــة الت اريـــة والصـــناعية ابألحســـاء  –جملـــة االحســـاء  – والبيئـــةمقـــال علمـــي عـــن املبيــــدات  -6
 هـ .1418
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حبــــث املضــــادات احليويــــة  – تقــــدمي د.انصــــر الــــداغري هـــــ تلفزيــــون الــــراية14/6/1416بــــرانما أحبــــاث علميــــة  -7
 الراية . –واهلرموانت املمول من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

ر       جملـة القافلـة –مقابالت ا حتقيق صحفي عن حمطة التدريب واألحباث الزراعية والبيطرية جبامعة امللك فيصـل  -8
 هـ .1412 - 40اجمللد   4 العدد -رامكو  ا

ـــدن  –تلفزيـــون إم يب ســـي  – اإلعالميـــة أراءمؤسســـة  إنتـــاج –حلقـــة بـــرانما ر ســـعودي   جامعـــة امللـــك فيصـــل  -9 لن
 هـ .1412

 –أزمــة اخللــيا    أ نـاءأعضـاء هيئــة التـدريس ابلكليــة ر أزمــة تسـرب الزيــت  4النـدوة العلميــة ابملشـاركة مــع عــدد  -10
 هـ .1411ا  6622رقم  –جريدة اليوم 

جملــة منتـدى العـامل الثالــث  –مقـال تعريفـي بعنــوان ر كليـة الطـب البيطــري والثـروة احليوانيـة   جبامعــة امللـك فيصـل  -11
   . اإلجنليزيةهـ رابللغة 1408بريطانيا  38-37  صفحة 6جملد ر –للعلوم والتقنية والتطور 

 إصـدار –اث الزراعيـة ابهلفـوف   جملـة اجلامعـة بعنوان ر صحة احليوان داخل املركز اإلقليمي لألحب –مقال علمي  -12
 هـ .1400عام  129-127  صفحه 2عدد ر –جامعة امللك فيصل 

 –جامعـة امللـك فيصـل  إصـداركلية الطب البيطري ا اململكـة   جملـة الشـمس    إنشاء مغزىمقال أديب بعنوان ر  -13
 هـ .1396-1395  1العدد ر –السنة األوىل  –الدمام 

 
  :. مشاريع حبثيه من زيف:  الثاين عشر

 هـ .1421 -جبامعة امللك فيصل  مركز أحباث اجلمال –التحليل الكيمياحيوي ملكوانت سائل العني ا اجلمال  -1
ـــى  -2 ـــة واهلرمـــوانت   عل ـــة اللحـــم  –النمـــو  أداءأاثر حمفـــزات النمـــو ر املضـــادات احليوي ـــة هلـــا ا  واآلاثر –نوعي املتبقي

ر   هــ 1415-1413مـن    –ممـول مـن مدينـة امللـك عبـدالعزيز للعلـوم والتقنيـة   –والـدجاج  األغناما  األنس ة
   . 43 – 12 –رقم أ ت 

صــناعة األلبــان الوطنيــة ا اململكــة اجمللــس  –ر جــنب مــن حليــب اجلمــال    أالقــ واملواصــفات ا صــناعة  ساملقــايي -3
 هـ . 1403 –جامعة امللك فيصل  –العلمي 

  ا مشروع حبثي اسعتمال خملفات النخيل وزرق الدجاج ا صناعة علف احليـوان عضو غري متفرغ ر طبيب بيطري  -4
 هـ   .1403-1401معاد األحباث الكوري ر  –املدينة  –ر جامعة امللك فيصل 

 
 -: اجلمعيات واجملالت:  الثالث عشر

 أ   اجلميعات 
 هـ .1427 –مجعية اجلمال الدولية لألحباث والتطوير  -1

 هـ .1426يطرية السعودية اجلمعية الطبية الب -2

 هـ .1426اجلمعية السعودية لالقتصاد  -3

 هـ .1426اجلمعية السعودية للغذاء و الدواء  -4
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 .وحىت األن هـ 1426اجلمعية السعودية للحاسبات  -5

 هـ .1424للعلوم الزراعية  اجلمعية السعودية -6

 هـ .1423اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية  -7

 هـ .1424-1418 -لإلدارة اجلمعية السعودية  -8
 هـ . 1416-1415 –أمريكا  –أكادميية نيويورك للعلوم  -9

 هـ مدى احلياة .1414 –املنظمة العاملية للحصان العريب . بريطانيا  -10

 هـ .1413 –اجلمعية األمريكية للصناعيني البيطريني  -11

 هـ .1413  ايطاليا–اجلمعية البيطرية العاملية للعيون  -12

 .هـ وحىت االن 1412 –لعلوم احلياة اجلمعية السعودية  -13

 هـ .1411-1410 –اجلمعية املصرية ألمراة املواشي  -14

 هـ .1420-1409-الطبية البيطرية األمريكية اجلمعية  -15

 هـ .1414-1409 –الوالايت املتحدة األمريكية  –الوطنية  اجلغرافية مجعية -16

 .هـ 1420-1409بريطانيا   –احليوان  ألمراةعضو مجعية األحباث  -17

 هـ .1414-1409بريطانيا   –زميل اجلمعية امللكية للصحة  -18

 هـ1414-1409 بريطانيا –مراسل وممثل جمللة منتدى العامل الثالث للعلوم والتقنية والتطور  -19

 
 ب   اجملالت العلمية 
 هـ1427عضو جملس هيئة حترير جملة تدريب اجلمل واملتدربني  -1

 هـ1423ا احليوان والبيطرة  عضو جملس هيئة حترير جملة التطورات -2
 

  :. : تقييم مشاريع حبثيه ورسائل ومؤلفات الرابع عشر
معاـد  -هــ 1423هــ واالضـاحي حـا 1425تقييم حبـث دراسـي   تقـدير بقـااي مضـادات اجلـرا يم ا ذابئـ  اهلـدى  -1

 خادم احلرمني الشريفني .

 هـ .1424جملة اجلمعية السعودية لعلوم احلياة  –حبث عن انتشار مرة السامونيال ا صغار طيور السمان  -2

 .هـ 1423جامعة امللك سعود  –كتاب مقرر دراسي ر طب وأمراة معدية    -3
            عبـــدالعزيز للعلـــوم والتقنيـــةمدينـــة امللـــك  – ا اململكـــة و اجلمـــال  أمـــراة الـــنقص الغـــذائي ابألغنـــام مشـــروع حبثـــي -4

 هـ .1422-1425

 هـ .1421 –جملة اخلليا العريب لألحباث العلمية البحرين  –اك اململكة حبث عن بكترياي ا أمس -5

 هـ .1418ابكستان  –جامعة الزراعة  –رسالة دكتورايف ا جمال الطب البيطري  2حتكيم عدد  -6

معاد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلا  –خملفات األضحية أ ناء احلا  استعمال إمكانيةحتكيم مشروع حبثي عن  -7
 هـ .1418معة أم القرى جا –



 (7) 

 
 

  :.املؤعرات و املنتدايت و الندوات خلامس عشر :ا
 هـ.1428الراية  –مؤعر املاا العريب ا اجلزيرة العربية  -1

 هـ.1428الراية  –النانو ا اجلامعات ورشة عمل   أحباث  -2

 هـ.1428املعرة الزراعي السعودي السنوي  -3

 هـ.1428لقصيم ا –املؤعر الوطين بني احلماية والتلوث  -4

 هـ.1428اهلند  –املؤعر العاملي للخط  األسرتاجيه املستقبلية للمحافظة على اإلبل  -5

 هـ.1427الراية  –الغرفة الت ارية الصناعية  –ورشة التوعية البيئية والصحة الصناعة  -6

 هـ.1427اإلمارات  –املؤعر الدو  األول لل معية الدولية لألحباث والتطورات ا اإلبل  -7

 هـ.1427جديف  –اللقاء العلمي األول لل معية السعودية لألحياء الدقيقة واألمراة املعدية  -8

 هـ.1427جديف  –جامعة امللك عبدالعزيز  –ورشة مكافحة محى الضنك  -9

الغرفــة الت اريــة الصــناعية  –ورشــه بعنــوان   نظــم اجلــودة ا البيئــة والســالمة وأمــن املعلومــات والفحــص واملعاينــة  -10
 هـ .1426الراية 

 هـ .1426 جامعة امللك سعود –مؤعر الشراكة بني اجلمعيات والقطاع اخلاص ا البحث والتطوير  -11

 هـ .1425 الراية –الغرفة الت ارية الصناعية  –اإلبل  إقتصادايت ندوة مستقبل -12

 هـ .1424 الراية –وزارة الصحة  –ندوة حنو بيئة أكثر صحة لألطفال  -13

 هـ.1424مصر  –األسكندرية  –البيطري والباحثني  املؤعر العلمي الرابع للطب -14

معاد خـادم احلـرمني  –البشرية املشرتكة و أ رها على سوق أنعام اهلدي وصحة احل يا –ندوة األمراة احليوانية  -15
 هـ رحبث  .1424جدة  –الشريفني ألحباث احلا 

 هـ .1423الدمام  –ية الصناعية الغرفة الت ار  -األوىل ا طب األمراة املانية والبيئة  -ندوة إقليمية  -16

 هـ .1423الراية  –الغرفة الت ارية الصناعية  -لقاء التوظيف و السعودة الثاين  -17

 هـ .1422أمانة الراية  –لقاء صحة البيئة الثاين العلمي  -18

 ســـاءاألح –جامعـــة امللـــك فيصـــل  –نـــدوة التنميـــة الزراعيـــة و املـــوارد املاليـــة ا عاـــد خـــادم احلـــرمني الشـــريفني  -19
 هـ .1422

 هـ رحبث  .1422األحساء  –جامعة امللك فيصل  –اللقاء العلمي السابع اجلمعية السعودية للعلوم الزراعية  -20

 .هـ1422الراية -الزراعية وامليايف وزارة –برعاية مسو و  العادمنتدى االستثمار الزراعي ا منطقة جازان  -21
 هـ رحبث  .1422مكة   - ني ألحباث احلاامللتقى العلمي الثاين ا معاد خادم احلرمني الشريف -22

 .رحبثني هـ 1421األمارات العربية املتحدة  –اإلنتاج احليواين ا اجلمال  التناسليات الندوة السنوية عن -23

 هـ .1421الدمام  –جامعة امللك فيصل –مؤعر اقتصادايت دول جملس التعاون  -24

 هـ .1419 –للعلوم والتقنية مدينة امللك عبد العزيز  –ندوة ختطي  و إدارة البحوث  -25

 هـ .1418-جامعة امللك فاد للبرتول واملعادن  -الغرفة الت ارية الصناعية –لقاء جامعات التعليم العا   -26



 (8) 

 هـ .1418-جامعة امللك فاد للبرتول واملعادن  –مؤعر اجلمعية السعودية لإلدارة  -27

 هـ رحبث  .1418الكويت  – 21املؤعر العاملي عن الطب البيطري وصحة اإلنسان ا القرن  -28

 هـ .1418الراية  –وزارة التعليم العا   –ندوة التعليم العا  رؤية مستقبلية  -29

اإلمـارات العربيـة  –ديب  –اجلمعية العاملية للطب البيطـري  –املؤعر الدو  الثامن عن األمراة املعدية ا اخليول  -30
 هـ .1418املتحدة 

 هـ .1418الراية  -وزارة الشئون البلدية والقروية  – ئةالبيمؤعر التنمية وأت ريها ا  -31

 هـ .1416الدمام  –ندوة عن االستثمار الصناعي ابململكة  -32

 هـ .1415البحرين  –ا دول جملس التعاون اخلليا العريب  وإمنائااندوة محاية احلياة الفطرية  -33

   .ثحبهـ ر1423-1415 –الندوة السنوية لل معية السعودية لعلوم احلياة  -34

 هـ .1412اإلمارات العربية املتحدة   –اجلمال تناسليات واإلنتاج ا  الندوة العاملية األوىل عن -35

 هـ .1412الدمام   –حلقة علمية بعنوان ر نزيف املعدة واألمعاء احلاد وطرق عالجه   جامعة امللك فيصل  -36

 هـ رمشاركة  .1411الثروة احليوانية الندوة اخلاصة ا تلفزيون الدمام عن تلوث اخلليا ابلزيت وآ ريف على  -37

هــ 1411ابكسـتان  –املؤعر الدو  الثالث لل معية الطبية البيطرية الباكستانية ر مسـاعد رئـيس جلسـه علميـه    -38
 رحبث  .

 هـ .1410الدمام –جامعة امللك فيصل  –ندوة اجلودة النوعية ا اجملال الطيب  -39

ـــ -40 ـــاء البيطـــريني العـــاملني ب ـــة والقرويـــة حلقـــة النقـــاش لألطب  –املستشـــفى البيطـــري التعليمـــي  –وزارة الشـــئون البلدي
 هـ .1409 األحساء

 هـ .1406ايرلندا   –دبلن  –املؤعر الرابع عشر الدو  ألمراة األبقار  -41

 هـ ر حماضريف   .1405األحساء   –جامعة امللك فيصل  –مناسبة اليوم العاملي للغذاء  -42

 هـ .1405بريطانيا  – الربيطانيةالبيطرية املؤعر السنوي الحتاد املستشفيات  -43

 هـ .1405-1403بريطانيا  –املؤعر السنوي جلمعية األساتذة والباحثني البيطريني الربيطانيني  -44

 هـ .1401الدمام   –جامعة امللك فيصل  –املؤعر الطيب السعودي الثاين  -45

 
 عشر : الل ان املنوعة :. ساداال
   : على مستوى اجلامعة –أ 

 هـ .1417-1416 -دميية واإلدارية اخلاصة ابجلامعة ة دراسة املعوقات األكاجلن -1
 هـ .1415-1414 -جلنة الدليل اجلامعي  -2

 هـ .1414 –جلنة يوم املانة  -3

هـــ وأيضــا 1414   -1413األحســاء  –جلنــة متابعــة البحــوث املمولــة مــن مدينــة امللــك عبــدالعزيز للعلــوم والتقنيــة  -4
 املشرف املا   .

 هـ .1413األحساء   –ندوة النخيل الثالثة  –اخلاصة ا اليوم األول الل نة  -5

 هـ .1411-1410 –الل نة األكادميية الدائمة  -6
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 هـ .1410-1409األحساء  –جلنة التنسيق لطلبة الدراسات العليا  -7

 هـ .1401األحساء  –جلنة اإلشراف على تغذية الطالب  -8

 هـ .1401 األحساء –جلنة الرتاث الوطين ومتحف احليوان  -9

 هـ .1398-1395 األحساء –عمادة شئون الطالب  –الل نة الثقافية  -10

 وغريها من الل ان اجلامعية . -11

 
 على مستوى الكلية: –ب 

 هـ .1424-1422 -رئيس جلنة سالمة املعامل  -1
 هـ . 1416 - رئيس جلنة حتديد تكاليف التحاليل املعملية ابلكلية -2

 هـ .1415 -  جلنة التنسيق عن وحدة عزل احليواانت -3

 هـ .1414 – اإلعالميةالل نة  -4

 هـ .1414 - جلنة التنسيق ا البحوث على اجلمال -5

 -جلنـــة نقـــل كليـــة الطـــب البيطـــري والثـــروة احليوانيـــة مـــن اجلامعـــة إىل حمطـــة األحبـــاث والتـــدريب الزراعيـــة والبيطريـــة  -6
 هـ .1412

 هـ .1413-1410 -الل نة األكادميية  -7

 هـ .1415-1410 -جلنة امليزانية  -8

 هـ .1410 - لتأسيس اجلمعية الطبية البيطرية السعودية أسسجلنة وضع  -9

 هـ .1410 - رئيس جلنة اجلرد السنوي للمستشفى البيطري التعليمي -10

 هـ .1410 - رئيس جلنة خدمة اجملتمع -11

 هـ .1411-1409 - عضو مركز أحباث اجلمال -12

 هـ .1410-1409 - جلنة تنسيق الندوة العلمية عن األمراة املناقله -13

 هـ .1409  - رئيس الل نة الثقافية والرايضية -14

 هـ .1409 - جلنة األحباث والدراسات العليا -15

 هـ .1403 - املنفذةجلنة استالم املستشفى البيطري التعليمي من الشركة الكورية  -16

 هـ .1402 - جلنة أتسيس وحدة حيواانت الت ارب -17

 وغريها من الل ان السنوية ابلكلية . -18

 
 :.ر : املن  واجلوائز وخطاابت الشكرعش بعالسا
 هـ.1428اهلند  –ميدالية اجلمل الفضية اخلاصة مبتابعة حضور واملشاركة واخلدمات ا أحباث اجلمال  -1

 هـ .1420شاادة تقدير من مديرية الشئون الصحية ابألحساء ا جلنة أصدقاء املرضى  -2
لدراســة املعوقــات األكادمييــة واإلداريــة ابجلامعــة  خطــاب شــكر مــن معــا  مــدير اجلامعــة علــى جاــود الل نــة اخلاصــة -3

 هـ .1417



 (10) 

خطــاب شــكر مــن عميــد كليــة الطــب البيطــري والثــروة احليوانيــة علــى البحــث املتميــز واخلــاص ابملضــادات احليويــة  -4
 هـ .1417واهلرموانت وبقاايها ا اللحوم والدواجن والبيض ر ابملشاركة   

 –الب املشــاركة ا ر نــدوة اللحــوم وأكيــة الكشــف الصــحي علياــا   شــاادة شــكر وتقــدير مــن  عمــادة شــئون الطــ -5
 هـ .1425, هـ 1417جامعة امللك فيصل 

نظــري املشــاركة ا مشــروع اململكــة لإلفــادة مــن حلــوم اهلــدي  –خطــاب شــكر مــن املشــرف علــى مكتــب األضــاحي  -6
 هـ .1416جدة  –البنك اإلسالمي للتنمية  –واألضاحي 

وزارة الزراعــة وامليـــايف  –تغذيــة وتربيــة احليــوان  ألحبــاثيب الزراعــي واملركـــز اإلقليمــي خطــاب شــكر مــن مركــز التــدر  -7
 هـ .1420-1414ابألحساء 

 هـ .1412الربع اخلا   –خطاب شكر من أمري ه رة يربين  -8

ل اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن قبــ –ســاعة يدويــة خاصــة مبناســبة حضــور النــدوة العامليــة األوىل عــن اجلمــال ا ديب  -9
 هـ .1411 -املعمل املركزي البيطري 

 هـ .1410 - خطاب شكر من املرحوم مسو األمري حممد بن سعود الكبري -10

 هـ .1403 - السنوي للطالب املغرتبني الرتحييب االحتفالميدالية من عمدة مدينة جالس و ر بريطانيا    -11

هــ كـأول دفعـه 1400- ة مبناسـبة التخـرج خطاب هتنئه وميدالية وكتيبات خاصة من شـركة مـاريو العامليـة الفرنسـي -12
 الدسوقي . إبراهيممن قبل عميد الكلية أ.د. 

 -خطاب هتنئه مبناسبة التخرج من معا  وزير التعليم العا  والرئيس األعلى لل امعات املرحوم حسن آل الشيخ  -13
 هـ كأول دفعه من الطب البيطري والثروة احليوانية ا اململكة .1400

وشـعار احتـاد طـالب كليـة الطـب البيطـري جبامعـة القـاهرة لوفـد الصـداقة املصـري السـعودي مبناسـبة شاادة تقـدير  -14
 هـ .1398 - الزايرة والتدريب

 هـ .1398تلفزيون الدمام  –تقدمي ماجد الشبل  –جائز مسابقة أجبد هوز  -15

 هـ .1398-1397  شاادة تقدير من عمادة شئون الطالب والشئون التعليمية ر املقال العلمي   اجلامعة -16

 هـ .1398- 1397شاادة تقدير من عمادة شئون الطالب والشئون التعليمية ر الل نة الثقافية   اجلامعة  -17

جائزة اجمللس الثقاا الربيطاين ابللغة اإلجنليزية ر مسابقة املوضوع العلمي للطالب ابللغـة اإلجنليزيـة  جامعـة امللـك  -18
 هـ .1396فيصل الدمام 

 هـ .1389تقدمي سامي عوديف تلفزيون جدة  –ؤال وجواب جائزة مسابقة س -19

رهـام   شـاادة تقـدير ومكافــاة ماديـة مـن مدينــة امللـك عبـدالعزيز للعلـوم والتقنيــة الجنـاز مشـروع حبثــي    -20
 1422ربقااي املضادات احليوية واهلرموانت ا حلوم األغنام والدجاج  

 
 عشر : خدمة اجملتمع :. الثامن
 هـ .1421جدة  –كلية الرتبية للبنات   –طالبة دراسات عليا  – اإلبل حتاليل معملية لبول -1
و عـام هــ 1416إشراف وتدريب الطالب ا مشـروع اململكـة لإلفـادة مـن حلـوم اهلـدي واألضـاحي ملوسـم حـا عـام  -2

 هـ .1425



 (11) 

هــ بنـاء علـى 1410  - اون مـع وزارة الزراعـة وامليـايفاألحسـاء ابلتعـ –حبث وحتقيق ا نفوق األغنام ا قرية العمران  -3
 حمافظة األحساء . إمارةطلب اجلامعة من قبل 

حبـــث وعـــالج أمـــراة اإلبـــل ا عـــدة منـــاطق ا اململكـــة مثـــل الربـــع اخلـــا  وحائـــل بنـــاء علـــى تكليـــف مـــن اجلامعـــة  -4
 هـ .1409-1412

من اململكة العربية  متفرقة أحناءزايرات ميدانية ملختلف املزارع واهل ر والشركات الزراعية لغرة تدريب الطالب ا  -5
 .هـ1425 -1411 السعودية 

 هـ . 1412زايرات متكررة مع الطالب للمعرة الزراعي السعودي السنوي ابلراية منذ عام  -6

 
 :.عشر : أنشطة أخرى خارجية  تاسعال

 هـ . 1422عضو شرف اندي الروضة ابألحساء  -1
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