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 المؤهالت األكاديمية

 البيطري الطب الدكتوراه

 المزرعة لحيوانات الحيواني نتاجأو سلوكيات: الدقيق التخصص

 ويلز جامعة :لها المانحة الجهة

 بريطانيا :المانحة الجهة عنوان

 هـ1420 :التاريخ

 ماجستير 

 ويلز جامعة :لها المانحة الجهة

 بريطانيا :المانحة الجهة عنوان

 هـ1416 :التاريخ

 بكالوريوس 

 فيصل الملك جامعة :لها المانحة الجهة

 السعودية العربية المملكة :المانحة الجهة عنوان

 هـ1411 :التاريخ

 

 

 

 



 الوظيفي التدرج

 

  العليا الدراسات عميد
 فيصل الملك جامعة
 االن حتى هـ 1439

 

 المكتبات عميد
 فيصل الملك جامعة

 هـ 1435-1439

 

 األميرة بجامعة العلمي البحث عمادة مجلس عضو

 عبد الرحمن بنت نوره

 عبد الرحمن بنت نوره األميرة جامعة

 لمدة السنتين

 

 الحيوان ورعاية البيطرية العامة الصحة قسم رئيس
 الملك جامعة-والثروة الحيوانية البيطري الطب كلية

 فيصل

 هـ1432 حتى19/12/1422

 

 العلمي البحث عمادة وكيل
 فيصل الملك جامعة

 هـ1432حتى  3-2-1428

 

 األكاديمية للشئون الكلية وكيل
 الملك والثروة الحيوانية جامعة البيطري الطب كلية

 فيصل

 1427-9-18 حتى هـ11/9/1423

 

 أستاذ

 الملك جامعة-والثروة الحيوانية البيطري الطب كلية

 فيصل

 هـ1430

 

 مشارك أستاذ
 الملك والثروة الحيوانية جامعة البيطري الطب كلية

 فيصل

 هـ 1430هـ 1425

 

 مساعد أستاذ
 الملك والثروة الحيوانية جامعة البيطري الطب كلية

 فيصل

 1425 حتى هـ1421

 

 
 عليا دراسات طالب
 (فيصل الملك جامعة مبتعث)ويلز  جامعة
 هـ1420-هـ 1414

 
 مساعد أستاذ
 الملك جامعة-والثروة الحيوانية البيطري الطب كلية

 فيصل
 1425 حتى هـ1421

 

 معيد
 الملك والثروة الحيوانية جامعة البيطري الطب كلية

 فيصل

 هـ 1421-هـ1412
 

 

 

 

 

 

 

 



 المنشورة العلمية المؤلفات

 

 المملكةب البيطري التعليم تطور: الشامي عبد العزيز بن صالح- الدغيم محمد بن عبد هللا- العفالق ابراهيم بن عادل

  فيصل الملك جامعة. الشريفين الحرمين خادم عهد في السعودية العربية

 

 

 فيصل الملك بجامعة العلمي البحث عمادة من مدعمة بحثية كمشروعات المؤلفة لكتبا

 ومنافع ممارسات – أساسيات: الحليب انتاج 

 والدواجن الحيوانات ورعاية سلوكيات 

 ومنافع ممارسات – أساسيات: الدواجن انتاج  

 والبيطريه الحيوان لعلوم الحيوي اإلحصاء  

 للحيوانات الوراثي والتحسين الكمية الوراثة أساسيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والندوات المؤتمرات في المشاركة

 

 البلط اآللي الحاسب وأساسيات البحث وطرق مفاهيم لمادة والنظرية العملية الدروس تدريس في المشاركة .1

 .الحيوانية والثروة- العليا الدراسات

 

 عبمزار الحيواني اإلنتاج أساسيات مادة في البكالوريوس مرحلة لطالب الحقلي التدريب في المشاركة .2

 .الكبرى الحيواني اإلنتاج شركات

 

 تدريبال محطة لحيوانات الصحية الحالة ومتابعة التعليمية المزرعة ودواجن بحيوانات العناية في المشاركة .3

 فيصل الملك جامعة– والبيطرية الزراعية واألبحاث

 

 معةجا –الحيوانية والثروة البيطري الطب كلية – العليا الدراسات وطالب الطالب امتحانات في المشاركة .4

 فيصل الملك

 

 والمعادن رولللبت فهد الملك جامعة العربية الدول في والبحث العلمي وتطوير التعليم لتخطيط الثاني المؤتمر .5

 2008 صفر 17-20

 

   محرم-لعزيز عبدا الملك جامعة- جدة في مستقبلية توجهات السعودية بالجامعات العليا الدراسات ندوة .6

 (2001) هـ 1422

 

 هـ14/11/1422 فيصل الملك جامعة-األحساء الشريفين في الحرمين خادم عهد في الزراعية التنمية ندوة .7

 

 هـ26/1/1423خالد  الملك جامعة – الحياة في ابها لعلوم السعودية الجمعية لقاء .8

 

 هـ26/1/1423السعودية  العربية المملكة – الحياة في ابها لعلوم السعودية الجمعية لقاء .9

 

 هـ14/11/1422 الشريفين في األحساء الحرمين خادم عهد في الزراعية التنمية ندوة .10

 

 2012 الحيواني لإلنتاج األوروبية للجمعية 63 الدوري واالجتماع المؤتمر .11

 

 (واحد السعودية )بحث الحياة لعلوم والعشرين الخامس المؤتمر .12

 

 U.K 1996 الحيوان للعلوم للجمعية في البريطانية السنوي االجتماع .13

 



 U.K 1998 الحيوان للعلوم البريطانية للجمعية في السنوي االجتماع .14

 

 

 2003 مصر_ البيطري في القاهرة لطب العربي المؤتمر .15

 

 2009 نوفمبر/19-17 من الفترة خالل وذلك"  الفكرية الملكية لحقوق القانوني للتنظيم الجديدة الجوانب مؤتمر .16

 المتحدة العربية اإلمارات بدولة الشارقة بمدينة الشارقة جامعة رحاب في

 

 2010 فينا وشمال أفريقيا، آسيا في اإلبل عن الدولية العمل ورشة .17

 

 

 9th World Congress on Genetics applied) 2010 المانيا-ليبزغ للوراثة، الدولي التاسع المؤتمر .18

to Livestock Production (WCGALP – 2010 ألمانيا-ليبزغ) 

 

 Livestockبماليزيا ) كواللمبور مدينة في عقد والذي له المصاحب والمعرض األسيوي الماشية مؤتمر .19

Asia Expo & Forum 2011) 

 

 يصلف الملك بجامعة األبل أبحاث بمركز" األبل في العلمي البحث مستقبل" عن األول العلمي اللقاء حضور .20

 .هـ 1429/ 5/ 23 بتاريخ) الحياة لعلوم السعودية الجمعية مع بالتعاون

 

 

 من اأنطالق" الحيوانية الثروة وتطوير تحسين في ودورها األعالف صناعة"  بعنوان  العلمي اللقاء حضور .21

 معالي من كريمة وبرعاية السامي المقام قبل من المملكة في األعالف صناعة لدعم الوطنية الخطة دعم

 وديةالسع الجمعية وتنظيم الحيوانية الثروة لتنمية العربية والشركة أراسكو شركتي ودعم الزراعة وزير

  .(هـ 1430/  2/  19 بتاريخ) سعود الملك بجامعة الزراعية العلوم كلية رحاب في الزراعية للعلوم

 

" طبيقاتوت واقع: الحيوية التقنية" بعنوان الحياة لعلوم السعودية للجمعية والعشرون الرابع اللقاء حضور .22

 بحث هـ 1430/  4/  13 – 11 من الفترة خالل الحيوية للتقنية السعودية والجمعية طيبة جامعة مع بالتعاون

 ملقى

 

  

" ياةالح علوم في النانو تقنية" بعنوان الحياة لعلوم السعودية للجمعية والعشرون الخامس اللقاء حضور .23

 سعود كالمل بجامعة النانو لتقنية هللا عبد الملك ومعهد فيصل الملك بجامعة الجمال أبحاث مركز مع بالتعاون

 1431/  5/ 29 – 25 من الفترة خالل

 

 

 

 

 



 التطوير ومشروعات اللوائح وتطوير تعديل في المشاركة

 

 برنامج"  الحيوان ورعاية البيطرية العامة الصحة بقسم العليا الدراسات لبرامج التطويرية الخطوات .1

 .الموافقة ألخذ مجلس الكلية على عرضه تم(" الغذاء وسالمة صحة) ماجستير

 

 البحث دعمي خطاب على بناءا الحيوانية والثروة البيطري الطب كلية أقسام في العلمي أنشطة البحث تقييم .2

 للدراسات الجامعة وكيل خطاب ومشفوعها هـ 1431/  10/  9 في 1004/  2/  3 – 4 رقم العلمي

 .المجتمع وخدمة والتطوير

 

 التقني بللتدري العامة بالمؤسسة التقنية الكلية من الصادر( الحيواني نتاجأ تقنية) اإلعدادي البرنامج اعتماد .3

 بيطري طبيب مساعد – التخصص مجال في مختبر فني – زراعي فني وظائف لشغل للتأهيل والمهني

 .(هـ 1432/  4/  1    وبتاريخ / 222 رقم خطاب)

 

 واالستشارية العلمية الخدمات

 (فيصل الملك جامعة العلمي البحث عمادة) بحثية كتب ومشاريع علمية كتب تحكيم. 

 البيطري والطب الزراعة كلية بحوث تحكيم.  

 العلمية والمجلة فيصل الملك جامعة العلمي البحث عمادة العلمية األبحاث تحكيم. 

 لمحكمينوا الباحثين قاعدة ضمن والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك بمدينة البحوث لمنح العامة األدرة عضو 

 الطالبية األنشطة في المساهمة

 

 ندى" األلبان ومصنع األبقار لمزارع الكلية لطالب سنوية طالبية زيارات تنفيذ"  

 بحرض األبقار لمزارع الكلية لطالب طالبية زيارة تنفيذ  

 الحيواني لإلنتاج العتيق لمزارع الكلية لطالب طالبية زيارة تنفيذ  

 األمسيات يف والمشاركة ثقافية محاضرات بتقديم والثقافية الرياضية النشاطات للجنة الثقافي النشاط أثراء 

 الرياضية واأليام بالجامعة الجماعية الترفيهية والرحالت الثقافية

 المجتمع خدمة في المشاركة

 األبلب مختص بيطري مستشفى وكذلك األبل وتحسين وحماية لتربية مركز أنشاء مشروع مخططات دراسة 

 لىع معطوفا الكلية عميد قرار) السعودية العربية بالمملكة الزراعة وزارة – الحيوانية الثروة شؤون قسم

 .(هـ 1429/ 1/  12 بتاريخ 2420 رقم خطاب

 

 وحدة إلنشاء الالزمة العلمية باالشتراطات المنورة المدينة بمنطقة الزراعة لشؤون العامة اإلدارة تزويد 

 .هـ 1429/ 16/7) األلبان منتجات ومصنع الحليب ألبقار نموذجية

 

 



 لدارةا باألبل مختص بيطري مستشفى وكذلك األبل وتحسين لتربية مركز أنشاء مشروع مخططات دراسة 

 العربية بالمملكة الزراعة وزارة – الحيوانية الثروة أدارة المنورة المدينة بمنطقة الزراعة لشئون العامة

 .(هـ 1429/  6/  5 بتاريخ 433 رقم خطاب على معطوفا الكلية عميد قرار) السعودية

 

 يقهاتطب أمكانية ودراسة مشتركة بحثية مشاريع بطرح بالجوف والمراعي األبل أبحاث مركز مع التنسيق 

 373رقم  خطاب. )األبل وأبوال ألبان في السرطانات ضد المناعة خصوصا األبل خصائص يخدم فيما

 .العلمي البحث عميد. د.أ خطاب    هـ 1430/ 17/5/وبتاريخ 

 

 

 يطريةالب العامة الصحة قسم الحيوانية والثروة البيطري الطب كلية في ممثلة فيصل الملك جامعة مشاركة 

 1429عام حج لموسم واألضاحي الهدي من لإلفادة السعودية العربية المملكة مشروع في الحيوان ورعاية

 .المكرمة مكة في 1 المعيصم مجزرة في وأساتذتهم الطالب مشاركة تمت حيث هـ1430& 

   

 مع بيطريينال األطباء من السعودية العربية للملكة والمستقبلي الحالي االحتياج وتقييم تقدير في المساهمة 

 جامعة – الحيوانية والثروة البيطري الطب كلية عميد تكليف) المقبلة العشرين للسنوات الفعلي االحتياج

  1432 – 11 فيصل الملك

 

 

 من المملكة ثروة“هـ(  1432) م2011/  12/  17بتاريخ  22 صفحة 13 رقم العدد الشرق صحيفة: مقاالت 

 زايدت ظل في اللحوم مجال في الغذائي األمن مستوى تقيم كيفية"   والخليج المحلية السوق تغذي البقر

 بسالالت األغنام من اللحم وافرة األجنبية السالالت بعض تهجين حول دراسات ونقص اللحوم األسعار

 .المملكة في الحيوانية الثروة ،والنجدي كالنعيمي محلية أو عربية

 

 لواقعا أرض على والمستفيدين( العلمي البحث عمادة) المتخصصة البحثية الجهات بين والتكامل التعاون 

 لحلوبا لألبقار واإلنتاجية الوراثية االختالفات على الحراري الجهد تأثير" بمشروع( الصافي ألبان مزارع)

 (هـ 1433-1432. )السعودية العربية المملكة في الحيواني اإلنتاج بمزارع

 

 وخارجها الجامعة مستوي على المختلفة اللجان أعمال في المشاركة

 

 م2017 فيصل الملك بجامعة العليا الدراسات برامج لتطوير العليا اللجنة عضو 

 م2018 فيصل الملك بجامعة العلمي البحث لتطوير العليا اللجنة عضو 

 م2016 بالجامعة المركزية بالمعامل الخاصة الالئحة إلنشاء التأسيسية اللجنة عضو 

 لعلياا للدراسات الموحدة الالئحة من فيصل الملك بجامعة التنفيذية القواعد بوضع الخاصة اللجنة رئيس 

 م2017 السعودية بالجامعات

 م2018 العليا الدراسات لبرامج المالية الضوابط بوضع الخاصة اللجنة لرئيس ونائبا   الجنة عضو 

 تعاونال وتكريس الجماعي العمل مفهوم وترسيخ العمل سير حسن لضمان الكلية في الداخلية اللجنة عضو 

  أهدافها لتحقيق الكلية منسوبي بن

 لحظائر والفنية العلمية المخططات ألعداد والبيطرية الزراعية واألبحاث التدريب محطة لجنة عضو 

  مشاريعها وكذا الحيوانية الثروة بقسم الجامعة حيوانات

 ملكال بجامعة والبيطرية الزراعية األبحاث بمركز األبل أبحاث بمركز والرعاية التغذية وحدة لجنة عضو 

 فيصل



 يةوالبيطر الزراعية واألبحاث التدريب محطة لحيوانات الصحية الحالة متابعة عن المسؤولة اللجنة عضو  

 بكامل حديثة لألبقار مزرعة مشروع بأنشاء الخاصة المرئيات وأبداء المقترحات دراسة لجنة عضو 

  والبيطرية الزراعية واألبحاث التدريب بمحطة الحالية المرحلة متطلبات مع وتتناسب تجهيزاتها

 رسيخوت العمل سير حسن لضمان البيطري الطب كلية في الداخلية اللجان أحد األكاديمي الجودة لجنة عضو 

 .أهدافها لتحقيق الكلية منسوبي بن التعاون وتكريس الجماعي العمل مفهوم

 للعام االمتحانات سير على األشراف لجنة عضو. 

 العلمي والبحث العليا الدراسات لجنة عضو. 

 لألعوام األكاديمية الشئون لجنة عضو. 

 العامة الصحة قسم تكليف) الحيوانية والثروة البيطري الطب كلية خريجي مهارات أعداد لجنة عضو 

 .الحيوان ورعاية البيطرية

 األكاديمي واالعتماد الجودة لجنة عضو  

 وعمشر ضمن( والتعلم التعليم) الرابع المعيار الحيوان ورعاية البيطرية العامة الصحة قسم لجنة عضو 

 .المؤسسي االعتماد على للحصول الجامعة

 الكلية لطالب األكاديمي األشراف لجنة عضو  

 الدراسية الخطة لجنة عضو  

 سعادة ةبرئاس الحيوانية والثروة البيطري الطب لكلية العلمي للبحث مفتوح يوم أقامه لمتابعة لجنة عضو 

 فيصل الملك جامعة وخارج داخل من الممولة األبحاث حصر مع والبحوث العليا للدراسات الكلية وكيل

 .األجهزة وكذا

 هـ1413-1412 والرياضية بالكلية الثقافية النشاطات لجنة عضو 

 ه1422 والرياضية بالكلية الثقافية النشاطات لجنة رئيس  

 هـ1422-هـ1421و هـ1413-1412 بالكلية االمتحانات لجنة عضو 

 هـ1413 الكلية معرض لجنة عضو 

 هـ1422 البيطري للطب السعودية الجمعية مذكرة أعداد لجنة عضو 

 هـ1421 واألعالم والعالقة العامة المجتمع خدمة لجنة رئيس 

 هـ1413-1412الضاحي  و الهدي لحوم من اإلفادة المملكة مشروع في للمشاركة الكلية وفد رئيس 

 هـ1422-1421 22 التخرج حفل في األكاديمية المسيرة لجنة عضو 

 لملكا جامعة-مستقبلية  توجهات السعودية بالجامعات العليا الدراسات ندوة في للمشاركة الجامعة وفد عضو 

 هـ 1422   محرم جدة – عبد العزيز

 عةجام- منجزاتة و سعود أل عبدالعزيز بن فهد الملك عن العالمي المؤتمر في للمشاركة الجامعة وفد عضو 

 هـ1421 هـ 1422  - 29-26 شعبان الرياض – سعود الملك

 هـ1420 التجارب حيوانات وحدة مشرف 

 هـ1421 األولى األغذية سالمة ندوة في بالكلية الخاص المعرض لجنة رئيس 

 هـ18/9/1423 بالكلية األكاديمية اللجنة رئيس 

 هـ1423 اإللكتروني والمجهر العلمي التصوير وحدة على المشرف 

 هـ1422 العالي التعليم إلدارة التابع والتقويم القياس لجنة عضو 

 هـ1423 الكلية مجلس مقرر 

 هـ1423 بالجامعة الدائمة األكاديمية اللجنة عضو 

 هـ1421 الحياة لعلوم السعودية الجمعية عضو 

 هـ1423 البيطرية الطبية السعودية الجمعية عضو 

 1996 الحيوان لعلوم البريطانية الجمعية عضو 



 (ومناوب رئيسي باحث) والتطبيقية البحثية المشروعات

 

 اليورياب المعالج التبن إحالل تأثير: السلطان سعد و حميدة موسى لقادر عبدا, الشامي صالح, ألجيلي ألسماني .1

 من ممول 2001-2002. العواسي كباش و لنعاج التناسلي و اإلنتاجي األداء على الرودس حشيشة من بدال

 (2072 رقم بحث) سابك شركة

 

 لىع اآلرانب عالئق في الشعير حبوب من بدآل التمور و الخبز رجيع إحالل أثر: السر وتاج الشامي صالح .2

 رقم بحث)فيصل الملك جامعة-العلمي البحث عمادة من ممول   2001-2003.  تكاثرها و نموها مستويات

2024) 

 

 

. ةالنجدي األغنام في اللحم جودة على الدموية بدودة اإلصابة تأثير: حمدي منير و طلب هشام, الشامي صالح .3

 فيصل الملك جامعة-البيطري الطب كلية تمويل     2003-2001

 

 مدينة من ممول  2003. الحظائر داخل اإلبل لصغار الغذائي التفضيل: ألجيلي ألسماني و الشامي صالح .4

 (7-7 ص م رقم بحث) التقنية و للعلوم عبدالعزيز الملك

 

 

 الذبيحة اتوصف النمو كفاءة على السعودية العربية بالمملكة المحلية األغنام لسالالت التبادلي الخلط تأثير .5

 (هـ 1429) للحمالن

 

 السعودية بيةالعر بالمملكة المحلية التسمين لحمالن االنتاجية الكفاءة على الحيوية النمو محفزات تغذية تأثير .6

 (هـ 1429)

 

 

 (هـ 1430) السعودية العرببة بالمملكة المحلية اإلبل بين الوراثية اإلختالفات .7

 

 (هـ1431) األغنام في للكرش الميكروبية البيئة علي مباشرة ميكروبية غذائية كإضافات الخمائر تأثير .8

 

 

 الحليب  بقارأل الحليب أنتاج وصفات الفسيلوجية واألستجابة الوراثية األختالفات على الحرارى الجهد تأثير .9

 (هـ 1432) السعودية العرببة بالمملكة

 

 رببةالع بالمملكة المحلية لألبل البيولوجية الخصائص وبعض الجلد للون المظهري و الوراثي اإلختالف .10

 (هـ 1432) السعودية

 

 السعودية العرببة بالمملكة الشعبي الطب بدائل كأحد القيصوم نبات علي المغذاة األبل وأبوال ألبان تقييم .11

 (هـ 1433)

 

 



 األعور تخمر الغذائية، العناصر هضم النمو، علي العضوية األحماض مع أو بدون اليوريا إضافة تأثير .12

 (هـ 1431) األرانب في الذبيحة وصفات

 

 التسمين حمالنل مغذاة بروتينية غير نيتروجينية كمادة اليوريا سمية تقليل في للكرش الميكروبية البيئة دور .13

 (هـ 1432) السعودية العربية المملكة في

 

 راتومؤش الدم غازات,  القاعدي – الحامضي التوازن على بروتينية غير نيتروجينية كمادة اليوريا تأثير .14

 (هـ 1432) األغنام في األكسدة

 

 

 شالكر أوليات غياب فى أو وجود فى التسمين حمالن على واليوريا الكبريت تأثير بين مقارنة دراسة .15

 (.هـ 1433)

 

 في التسمين نحمال في والبيوكيميائية الخلوية الدم ومكونات للكرش الميكروبية البيئة على النيترات تأثير .16

 (.هـ 1433) الكرش أوليات وجود

 

 

 (.هـ 1433) األرانب فى الذبيحة وصفات اإلنتاجية الكفاءة على النترات إضافة تأثير .17

 

,  لنموا كفاءة على وتأثيرها الجودة منخفضة خشائن على المحتوية العالئق في والموالس اليوريا استخدام .18

 (.هـ 1433) السعودية النجدي أغنام في اللحوم وجودة الذبيحة صفات

 

 

 السعودية العربية المملكة في المحلية اإلبل ألصناف وعالقاته الوراثي والتصنيف التنوع .19
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