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 المؤهالت األكاديمية
 

 الدكتوراه الطب البيطري

واني الحي نتاجوإلالتخصص الدقيق: سلوكيات 

 لحيوانات المزرعة

 الجهة المانحة لها: جامعة ويلز

 عنوان الجهة المانحة: بريطانيا

 2000التاريخ: 

 

 

  ماجستير

 الجهة المانحة لها: جامعة ويلز

 عنوان الجهة المانحة: بريطانيا

 1995التاريخ: 

 

 

  بكالوريوس

 الجهة المانحة لها: جامعة الملك فيصل

عنوان الجهة المانحة: المملكة العربية 

 السعودية

 1991التاريخ: 

 
 

 

 المشاركة في أعمال اللجان 
 

 

  م2017عضو اللجنة العليا لتطوير برامج الدراسات العليا بجامعة الملك فيصل 

 م2018ضو اللجنة العليا لتطوير البحث العلمي بجامعة الملك فيصل ع 

  إلنشاء الالئحة الخاصة بالمعامل المركزية بالجامعة عضو اللجنة التأسيسية

 م2016

  رئيس اللجنة الخاصة بوضع القواعد التنفيذية بجامعة الملك فيصل من الالئحة

 م2017الموحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية 

  عضو الجنة ونائبًا لرئيس اللجنة الخاصة بوضع الضوابط المالية لبرامج الدراسات

 م2018 العليا

  عضو اللجنة الداخلية في الكلية لضمان حسن سير العمل وترسيخ مفهوم العمل

 الجماعي وتكريس التعاون بن منسوبي الكلية لتحقيق أهدافها

  عضو وفد الجامعة للمشاركة في ندوة الدراسات العليا بالجامعات السعودية

 هـ 1422جدة محرم    –جامعة الملك عبد العزيز -توجهات مستقبلية 

  عضو وفد الجامعة للمشاركة في المؤتمر العالمي عن الملك فهد بن عبدالعزيز أل

هـ  1422  - 29-26الرياض شعبان  –جامعة الملك سعود -سعود و منجزاتة 

 هـ1421

  هـ1420مشرف وحدة حيوانات التجارب 

  هـ1421رئيس لجنة المعرض الخاص بالكلية في ندوة سالمة األغذية األولى 

 هـ18/9/1423لجنة األكاديمية بالكلية رئيس ال 

  هـ1423المشرف على وحدة التصوير العلمي والمجهر اإللكتروني 

  هـ1422عضو لجنة القياس والتقويم التابع إلدارة التعليم العالي 

  هـ1423مقرر مجلس الكلية 

  هـ1423عضو اللجنة األكاديمية الدائمة بالجامعة 

 هـ1421ة عضو الجمعية السعودية لعلوم الحيا 

  هـ1423عضو الجمعية السعودية الطبية البيطرية 

  1996عضو الجمعية البريطانية لعلوم الحيوان 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التدرج الوظيفي

 

 عميد الدراسات العليا 

 جامعة الملك فيصل

 حتى االن 2018

 

 عميد المكتبات

 جامعة الملك فيصل

2018-2014 

 

 عضو مجلس عمادة البحث العلمي 

 جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن

 لمدة السنتين

 

 رئيس قسم الصحة العامة البيطرية ورعاية

 الحيوان

 جامعة الملك فيصل-كلية الطب البيطري 

2011-2002 

 

 وكيل عمادة البحث العلمي

 جامعة الملك فيصل

2011-2007 

 

 وكيل الكلية للشئون األكاديمية

 الملك فيصل جامعة- البيطريكلية الطب 

2007-2003 

 

 أستاذ

 جامعة الملك فيصل-كلية الطب البيطري 

2009 

 

 أستاذ مشارك

 جامعة الملك فيصل-كلية الطب البيطري 

2009-2005 

 

 أستاذ مساعد

 جامعة الملك فيصل- كلية الطب البيطري

2005-2001 

 

 طالب دراسات عليا

 الملك فيصل(جامعة ويلز )مبتعث جامعة 

2000-1994 

 

 معيد

 جامعة الملك فيصل-كلية الطب البيطري 

2001-1992 

 المشاركة في المؤتمرات والندوات 
 

 

  المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي في الدول العربية جامعة

 2008صفر  20-17الملك فهد للبترول والمعادن 

  جامعة الملك -جدة  الدراسات العليا بالجامعات السعودية توجهات مستقبلية فيندوة

 (2001هـ ) 1422محرم   -عبدا لعزيز

 جامعة الملك -األحساء ندوة التنمية الزراعية في عهد خادم الحرمين الشريفين في

 هـ14/11/1422فيصل 

  هـ26/1/1423د جامعة الملك خال –لقاء الجمعية السعودية لعلوم الحياة في ابها 

  المملكة العربية السعودية  –لقاء الجمعية السعودية لعلوم الحياة في ابها

 هـ26/1/1423

  ندوة التنمية الزراعية في عهد خادم الحرمين الشريفين في األحساء

 هـ14/11/1422

  2012للجمعية األوروبية لإلنتاج الحيواني  63المؤتمر واالجتماع الدوري 

 لعشرين لعلوم الحياة السعودية )بحث واحد(المؤتمر الخامس وا 

 االجتماع السنوي للجمعية في البريطانية للعلوم الحيوان U.K 1996 

 االجتماع السنوي للجمعية في البريطانية للعلوم الحيوان U.K 1998 

  2003المؤتمر العربي لطب البيطري في القاهرة_ مصر 

 رة الملكية الفكرية " وذلك خالل الفت مؤتمر الجوانب الجديدة للتنظيم القانوني لحقوق

في رحاب جامعة الشارقة بمدينة الشارقة بدولة اإلمارات  2009/نوفمبر 19-17من 

 العربية المتحدة

 

 

 المنشورة المؤلفات العلمية
 

صالح بن عبد العزيز الشامي: تطور -عبد اهلل بن محمد الدغيم -عادل بن ابراهيم العفالق 

التعليم البيطري بالمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين. جامعة الملك 

  فيصل

 

 فيصل له مؤلفات علمية كمشروعات بحثية مدعومة من عمادة البحث العلمي بجامعة الملك

 

 



                                                                              علمية وندوات لمؤتمرات المقدمة العلمية األبحاث

 
 الخام وتينالبر مكونة على باليوريا القمح تبين معالجة تأثير:  الجيلي السماني و حميدة موسى القادر عبد, السلطان سعد,  الشامي صالح .

  هـ 12/1/1423 خالد الملك جامعة أبها الحياة للعلوم السعودية الجمعية

 

 هـ23/8/1424فيصل  الملك جامعة العلمية المجلة. واألضاحي الهدي أغنام في األجهاد حاالت: الشامي صالح 

 

 رضوان يسري و حسين يحي,  الشامي صالح: Effect of organophosphrus toxicosis on the activity of rumen fluid of 

Saudi adult goats. Alexandria journal of Veterinary science Date of acceptance 10/8/2003.  

 

 الشام صالح السر، تاجProduction characteristics and body dimensions of the Hassawi cattle of Saudi Arabia. 

Assiut Vet. Med. J. Vol.49 No.99, October 2003 

 

 عبد الملك مدينة – 58 العدد-هـ1424 شوال —والتقنية العلوم مجلة. وسلوكياتها الرعوية وتغذية األيل بيئة: الشامي صالح السر، تاج 

 والتقنية للعلوم العزيز

 

 حميدة موسى القادر الشامي، عبد صالح Experience of the postgraduate Studies on College of Veterinary Medicine 

and Animal Resources-King Faisal Universityالملك جامعة -  مستقبلية توجهات السعودية بالجامعات العليا الدراسات ندوة 

 ) هـ 1422   محرم جدة – عبدالعزيز

 

 الخام وتينالبر مكونة على باليوريا القمح تبين معالجة تأثير:  الجيلي السماني و حميدة موسى القادر عبد, السلطان سعد,  الشامي صالح .

 هـ 12/1/1423 خالد الملك جامعة أبها الحياة للعلوم السعودية الجمعية

 

 رهاتكاث و نموها مستويات على اآلرانب عالئق في الشعير حبوب من بدآل التمور و الخبز رجيع إحالل أثر: السر وتاج الشامي صالح .

 (2024 رقم بحث)فيصل الملك جامعة -العلمي البحث عمادة من ممول  2003-2001

 

 محطة تمويل  2001-2003. النجدية األغنام في اللحم جودة على الدموية بدودة اإلصابة تأثير: حمدي منير و طلب هشام, الشامي صالح 

  فيصل الملك جامعة -البيطري الطب كلية - البيطرية و الزراعية أألبحاث و التدريب

 

 

 التقنية و للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة من ممول 2003. الحظائر داخل اإلبل لصغار الغذائي التفضيل: ألجيلي ألسماني و الشامي صالح 

 (7-7 ص م رقم بحث)

 

 صالح الشاميStudies on normal hematological and Biochemical Parameters of Hassawi Cat-tle Breed in 

Saudi Arabia   2003 فيصل الملك جامعة-البيطري الطب كلية تمويل 

 

 الدراسات ةندو – فيصل الملك جامعة-والثروة الحيوانية البيطري الطب كلية في العليا الدراسات تجربة: حميدة وعبد القادر الشامي صالح 

 2001هـ 1422   محرم جدة – عبد العزيز الملك جامعة-مستقبلية  توجهات السعودية بالجامعات العليا

 

 293-261  هـ  1426 اإلسالمية الثقافة عاصمة المكرمة مكة اختيار بمناسبة خاص عدد فيصل، الملك لجامعة العلمية المجلة 
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