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 ا  رئيس الملك سعود جامعة  –العلوم  كلية –هللا بن صالح الحميدة أ.د / عبد

 عضوا   أم القرىجامعة  – التطبيقية كلية العلوم – جميل ألطفبن  وليد/ د

 عضوا   جامعة الملك سعود –كلية العلوم  –/ محمد بن صالح الخليفة  دأ.

 عضوا   جامعة الملك سعود –م األغذية والزراعة كلية علو –أ.د / سعود بن ليلى الرويلي 

 عضوا   جامعة الملك سعود –كلية علوم األغذية والزراعة  –/ فهد بن عبد هللا اليحيى  دأ.

 عضوا   جامعة الملك سعود –كلية العلوم  –/ علي بن حسن بهكلي دأ.

 عضوا   جامعة الدمام –كلية العلوم  –د / وفاء بنت عبدالرحمن التيسان 
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 التسجيل ص 8:30 –ص  7:00

 (4، 3، 2، 1قاعة ) –الجلسة األولى  ص 10:30 –ص  8:30

 إستراحة ص 11:00 –ص  10:30

 (4، 3، 2، 1قاعة ) – الثانيةالجلسة  ظ 12:15 –ص  11:00

 صالة الظهر م 1:00 –ظ  12:15

 (4، 3، 2، 1قاعة ) – الثالثةالجلسة  م 3:00 – م 1:00

 + صالة عصر غداء م 4:15 –م  3:00

 (4، 3، 2، 1قاعة ) – الرابعةالجلسة  م 5:30 –م  4:15

 اإلنتقال إلى جامعة أم القرى م  6:30–م  5:30

 صالة المغرب م 7:00 –م  6:30

 (جامعة أم القرى – القاعة الرئيسة) – حفل اإلفتتاح م 8:00 –م  7:00

 شاءصالة الع م 8:30 –م  8:00

 الرئيسةقاعة ال –الندوة الرئيسة  م 9:30 –م  8:30

 محاضرة عامة م 10:15 –م  9:30

 جامعة أم القرى –حفل عشاء  م 10:15

 

  

 

 

 

 

 

 

 فعاليات اليوم األول

 م(2017  إبريل 18هـ ) 1438 رجب 21الثالثاء 
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 (4، 3، 2، 1قاعة ) –الجلسة األولى  ص 10:30 –ص  8:30

 إستراحة ص 11:00 –ص  10:30

 (4، 3، 2، 1قاعة ) – الثانيةالجلسة  ظ 12:15 –ص  11:00

 صالة الظهر م 1:00 –ظ  12:15

 (4، 3، 2، 1قاعة ) – الثالثةالجلسة  م 3:00 – م 1:00

 + صالة عصر غداء م 4:15 –م  3:00

 (4، 3، 2، 1قاعة ) – الرابعةالجلسة  م 5:30 –م  4:15

 نشاط إجتماعي وعشاء م  5:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نيالثافعاليات اليوم 

 م(2017  إبريل 19هـ ) 1438 رجب 22 األربعاء
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 (4، 3، 2، 1قاعة ) –لجلسة األولى ا ص 10:30 –ص  8:30

 إستراحة ص 11:00 –ص  10:30

 (4، 3، 2، 1قاعة ) – الثانيةالجلسة  ظ 12:15 –ص  11:00

 صالة الظهر م 1:00 –ظ  12:15

 (4، 3، 2، 1قاعة ) – الثالثةالجلسة  م 2:15 – م 1:00

 م 3:30 –م  2:15
 اجتماع الجمعية العمومية

 فائزينالتوصيات وتكريم ال

 صالة عصر م 4:00 –م  3:30

 غداء م 4:00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثفعاليات اليوم 

 م(2017  إبريل 20هـ ) 1438رجب  23 الخميس
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 محور اإلنسان (1)

 

 م 8:45 –م  8:30

 2030اإلنسان والتنمية البيئية في رؤية  – الندوة الرئيسة

  الرئيسة القاعة               م( 2017 إبريل 18هـ ) 1438 رجب 21 الثالثاء :األولاليوم 

 أ.د/ إبراهيم بن عبدالواحد عارف لسة:رئيس الج

 م 9:00 –م  8:45

 م 9:15 –م  9:00

 
 محور البيئة (2)

 
 

 محور المياه (3)

 

 م 9:30 –م  9:15 مناقشة عامة
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  الرئيسة القاعة               م( 2017 إبريل 18هـ ) 1438 رجب 21 الثالثاء :األولاليوم 

 لطفأ جميل بن وليدد/  رئيس الجلسة:

 م 10:15 –م  9:30

 

 محاضرة عامة

  ″التحديات البيئية التي تواجه العالم خالل القرن الحادي والعشرين ″
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 الموضوع ص 10:30 – 8:30

8:30 – 8:45 

Avicennia marinaتأثير زراعة المانجروف  في أحواض الترسيب كمرشح  

 طبيعي لمياه صرف المزارع السمكية الشاطئية
 القرني سعد محمد سعد&  عامر ثروت أحمد عادل

 فيصل، الملك جامعة واألغذية، الزراعية العلوم كلية والسمكي، الحيواني اإلنتاج قسم
 .السعودية العربية المملكة

8:45 – 9:00 

 المملكة شرق شمال الباطن حفر منطقة في النباتي الغطاء وتنوع النباتية التكوينات

 لسعوديةا العربية
 الكريم عبد محمد سحقإ ماجدة

 .السعودية العربية المملكة الباطن، حفر جامعة ،التربية كلية األحياء، قسم

9:00 – 9:15 

 غرب جنوب في األجنحة ثنائية لحشرات األحيائي للتنوع األمد طويلة دراسة أول

 عائلة 14:جديد وتسجيل للعلم جديد نوع 33 وصف مع السعودية العربية المملكة

 نوع 144 و جينيرا 493 و
 ربيع علي محمد & دواح حسن

  .السعودية العربية المملكة، جازان جامعة، البيئية والدراسات البحوث مركز

9:15 – 9:30 

 مواقع يف طبيعيا   النامية يالنجد الطلح ألشجار يالشجر والتركيب النمو تنوع

 سعوديةال العربية المملكة من الوسطى المنطقة يف مختلفة
 ناصر السيد عبد رمضان&  يالشهران سفر ثبيت، شتا الجميد عبد يدسوق نادر

 العربية المملكة سعود، الملك جامعة والزراعة، األغذية علوم كلية النباتي، اإلنتاج قسم
 .السعودية

9:30 – 9:45 

 حرالب حراءلص الغربية المنطقة في النباتي الكساء على األسمنت بغبار التلوث تأثير

 بمصر المتوسط
 2مجاهد العزيز عبد محمد مسرات&  1السالم عبد فخري محمد آمال

 كلية، والجيولوجية البيولوجية العلوم قسم 2 ،العلوم كلية، والميكروبيولوجي النبات قسم 1
 .مصر اإلسكندرية، جامعة، التربية

9:45 – 10:00 

 يف المتوطنة لنباتيةا لألنواع يالتقليد الطب االستخدام وأهمية الصون قيمة

 العربية الجزيرة من الشرقية المنطقة
 بيدق مصطفى محمد ليلى& ي حلم هابوال عبد وسيم مروى ،يهنيد زيدان سليم

 ، مصر.اإلسكندرية جامعة ،العلوم كليةي، والميكروبيولوج النبات سمق

10:00 – 10:15 

 لجنوبا منطقة في حارةال الينابيع تقطن التي الضوئية الذاتية التغذية ذوات تنوع

 السعودية العربية للمملكة الغربي
 1،2مينأ شاكر عبير & 1،2الوهاب عبد محمد يالهاد حاتم

 . السعودية العربية المملكة ،جدة جامعة بخليص، واآلداب العلوم كلية األحياء، قسم 1
 .السعودية العربية المملكةعمادة البحث العلمي، جامعة الملك عبد العزيز،  2

10:15 – 10:30 

ي ف ديكاأن الكوخيا لنبات يالخضر النمو على يوالحيو يالعضو السماد تأثير تقييم

 باألمالح المتأثرة التربة
 اللطيف عبد محمد عزت & توفيق ميخائيل مدحت ،بحر يحلم عباس يأمان

 ، مصر.القاهرة ،للبحوث يالقوم المركز، الحقلية المحاصيلقسم بحوث 

 م( 2017 إبريل 18) هـ 1438 رجب 21الثالثاء  ليوم األول:ا

 1 ة:ـــــاعـــقـــال                  البيئة والتنوع األحيائي والحياة الفطرية الجلسة األولى:            

  .د/ عادل ثروتأ مقرر الجلسة:                                          أ.د/ غازي دهلوي  رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ص 10:30 – 8:30

8:30 – 8:45 

 ري المقدرة والفعلية لنخيل التمراالحتياجات المائية الكلية لل
 سمير عيد& فهد الشمري  ،عبدرب الرسول العمران

 العربية المملكة سعود، الملك جامعة والزراعة، األغذية علوم كلية التربة، علوم قسم
 . السعودية

8:45 – 9:00 

 التلوث نتيجة الجاف البيئي النظام مكونات في قيلةالث المعادن ملوثات تراكم

 البترولي
 معوضة صالح & التوم نايف السبيعي، سند حجازي، أحمد، عجارم جمعان ،عالم أحمد

 .السعودية العربية المملكة سعود، الملك جامعة العلوم، كلية الحيوان، علم قسم

9:00 – 9:15 

 زراعة العضوية بالبيئة الجافة بمصرنظم ال يف يتقنية التكمير الهوائ استخدام
 رضا عبد الظاهر يوسف

 يمالقو المركز والبيولوجية، الزراعية البحوث شعبة الزراعية، الميكروبيولوجيا قسم
 . مصر القاهرة، للبحوث،

9:15 – 9:30 
 المائية النباتات باستخدام الثقيلة المعادن وتراكم البيولوجي الرصد

 قاسمال أبو السيد محمد أماني
 .مصر سوهاج، جامعة العلوم، كلية والميكروبيولوجي، النبات قسم

9:30 – 9:45 

تصميم وإنشاء مفاعل الهوائي إلنتاج الغاز الحيوي من قش الحنطة وحمأ 

 المجاري
 حميد سلمان خميس&  عمر محمد حسن

 ، العراق.نبارجامعة األ، كلية العلوم، قسم علوم الحياة

9:45 – 10:00 

 بواسطة خليط البكتيريا ةلزيت النفط الملوث لماء البحر والترب ةالحيوي ةالمعالج

 ةفي وجود مخلفات نباتي
 البنداري ةماجد & ميره عبدالعال، أل عبوشآبراهيم إعزه 

 .، المملكة العربية السعوديةمام عبدالرحمن الفيصلجامعة اإل، كلية العلوم، حياءقسم األ

10:00 – 10:15 

اء المالح المعامل بالتقنية المغناطيسية على أشجار الجوافة صغيرة تأثير الري بالم

 السن
 2سامر محمد عبد الواحد & 1يلمحمود الشاذ يسام

 .مصر اإلسكندرية، جامعة الزراعة، كلية الفاكهة، قسم 1
 ،لبحوث الزراعيةا مركز، ينتمعهد بحوث البسا، م الزيتون وفاكهة المناطق الجافةقس 2

 .مصرالجيزة، 

10:15 – 10:30 

 في مدينة الرياض وخصائص الغبارتساقط 
 عبدهللا المديهش، محمد محجوب، محمود نديم & فهد البركة عادل غنيم،

قسم علوم التربة، كلية علوم األغذية والزراعة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية 
 السعودية. 

 

 

 م( 2017 إبريل 18) هـ 1438 رجب 21الثالثاء  اليوم األول:

 2 ة:ــــاعـــقـــال                       علوم المياه والتربة والتلوث البيئي الجلسة األولى:            

 د/ ياسر المروعي قرر الجلسة:م                              أ.د/ عبدرب الرسول العمران رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ص 10:30 – 8:30

8:30 – 8:45 

دا ذات الرمح المصاحبة لبعض أشجار الفاكهة االستوائية في منطقة النيماتو

 جازان، جنوب غرب السعودية
 2و& حمزة عبد الحي الفي 2فهد عبدهللا اليحيى، 1أحمد عبد السميع محمد دوابة

 البحوث مركزقسم بحوث األمراض النيماتودية، معهد بحوث أمراض النباتات،  1
 .مصر ،الجيزة الزراعية،

 العربية المملكة سعود، الملك جامعة والزراعة، األغذية علوم كلية النبات، وقاية قسم 2
 .السعودية

8:45 – 9:00 

االستخدام غير المرشد للمبيدات في مكافحة آفات الخضروات بمحلية شيكان والية 

 شمال كردفان، السودان
 & عمر رحمة محمد رحمة عبد المنان الزين حسن األمين

 ة النباتات، كلية الموارد الطبيعية والدراسات البيئية، جامعة كردفان، السودان.  قسم علوم وقاي

9:00 – 9:15 

 نقل الجينات بين األجناس النباتية المتقاربة وراثيا  
 فرج إبراهيم محمد إبراهيم

 العربية المملكة القرى، أم جامعة ،بالقنفذة الجامعية الكليةشعبة األحياء، قسم الكيمياء، 
 .عوديةالس

9:15 – 9:30 

وبعض المبيدات الحشرية ضد دودة  Beauveria bassianaالتوافق بين فطر 

 ورق القطن
 ، محمد فتحي عبد العزيز & علي ربيع الجبليأحمد عدلي إبراهيم

 قسم بحوث الحشرات، معهد بحوث وقاية النباتات، مركز البحوث الزراعية، الجيزة، مصر.

9:30 – 9:45 
 السعودية العربية المملكة جازان، في المانجو أصناف تصنيف

 شلبي فاروق لمياء
 ، المملكة العربية السعودية.جامعة جازان ،كلية العلوم ،حياءقسم األ

9:45 – 10:00 

 إستنباط سالالت جديدة مبشرة من البسلة
 د، جمال أبوسته زايد، محمود أحمد حلمي عبدالهادي & أحمأبوبكر عبدالعظيم عبده الدقاق

 حلمي حسين
، ز البحوث الزراعية، الجيزة، معهد بحوث البساتين، مركقسم بحوث الخضر ذاتية التلقيح

 مصر.

10:00 – 10:15 

في   Eichhornia crassipesالكشف عن الفطريات المرافقة لدغل زهرة النيل 

 منطقة الكريعات، العراق
 2& حسين صادق موسى 1حرية حسين شهاب

 .العراق بغداد، جامعة الزراعة، كلية النبات، وقاية قسم 1
 وزاراة الزراعة، بغداد، العراق. 2

10:15 – 10:30 

الكشف عن المركبات الفالفونويدية في بعض أنواع اليوفوربيا في المملكة العربية 

 السعودية
 أمل يحيى الظبياني

 السعودية. العربية المملكة العزيز، عبد الملك جامعة العلوم، كلية األحياء، علوم قسم

 

 م( 2017 إبريل 18) هـ 1438 رجب 21الثالثاء  اليوم األول:

ـــاعـــقـــال                                 علوم النبات ووقاية النبات الجلسة األولى:              3 ة:ــ

 د/ أمل الظبياني مقرر الجلسة:                                             أ.د/ فهد اليحيى  رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ص 10:30 – 8:30

8:30 – 8:45 

ما هي اآلليات السلوكية التي تعتمدها الطيور البحرية الحاضنة للتعامل مع البيئات 

 شديدة الحرارة؟
 منيف مهناء الرشيدي

.السعودية العربية المملكة، قسم األحياء، كلية العلوم، جامعة حائل    

8:45 – 9:00 

خيصية والتقيمية إلنزيم القلب ومؤشرات اإلجهاد المؤكسد في اإلبل األهمية التش

 المصابة بطفيل التريبانوسوما
 حمد مرسي& أ وائل محمد

 فيصل، الملك جامعة الحيوانية، والثروة البيطري الطب كلية اإلكلينيكية، الدراسات قسم
 .السعودية العربية المملكة

9:00 – 9:15 

ستخلصات العشبية على المناسل في مواليد الجرذان التأثير الوقائي لبعض الم

 المعاملة بمضاد اإلكتئاب فلوكستين
 نفيسة باطرفي&  سميرة عمر بالبيد

 .السعودية العربية المملكة العزيز، عبد الملك جامعة العلوم، كلية األحياء،علوم  قسم

9:15 – 9:30 

ء بالمملكة العربية التقييم الميكروبي لذبائح الجمال والضأن بمسلخ اإلحسا

 السعودية
غسان فايز & مندور  يصالح عبد العزيز الشامي، محمد عبد البار ،وليد رزق الغريب

 الطبري
 الحيوانية، والثروة البيطري الطب كلية الحيوان، ورعاية البيطرية العامة الصحة قسم

 .السعودية العربية المملكة فيصل، الملك جامعة

9:30 – 9:45 

 السمسوم نملة في االستشار قرون لغدد الدقيق ركيبوالت الشكل
Brachyponera (Pachycondyla) sennarensis   

 الخليفة صالح محمد & صديقي قبالإ محمد
 .السعودية العربية المملكة سعود، الملك جامعة العلوم، كلية الحيوان، علم قسم

9:45 – 10:00 

 رانبألا يف ينتاجداء اإلعلى األ يمقابل التلقيح الصناع يتأثير التلقيح الطبيع
 أحمد ابراهيم الشيخ

 الحيوانية، والثروة البيطري الطب كلية الحيوان، ورعاية البيطرية العامة الصحة قسم
 .السعودية العربية المملكة فيصل، الملك جامعة

10:00 – 10:15 

 الفمي الجهاز تطور ومراحل مورفولوجية على لكترونيةإ مجهرية تطبيقات

 ريديبوند رانا الضفدع يرقات في الشميو
 بخيت محمود الحفيظ عبد جمال

 .مصر اإلسكندرية، جامعة العلوم، كلية الحيوان، علم قسم

10:15 – 10:30 

من صفار البيض والمتخصص ضد نوعية  IgYتنقية الكلوبيولين المناعي النوعي 

 Eimeria tenella الطفيلي
 

 ثائر عبدالقادر صالح
 ، العراق.نبارامعة األ، جكلية العلوم، حياةقسم علوم ال

 

 م( 2017 إبريل 18) هـ 1438 رجب 21الثالثاء  اليوم األول:

 4 ة:ـــــاعـــقـــال الحيوان والطب البيطري واإلنتاج الحيواني      علوم  الجلسة األولى:            

 د/ فايزة محجوب مقرر الجلسة:                              د/ منيف الرشيدي             رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ظ 12:15 –ص  11:00

11:00 – 11:15 

بيئة الكساء الخضري المتبقي بعد الضغوط البشرية على جبل النور في مكة 

 المكرمة، المملكة العربية السعودية
 & فهد حمد العامر محمد عبد الرءوف الشيخ

 ، كلية العلوم، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.قسم النبات واألحياء الدقيقة

11:15 – 11:30 

 اإلنسان والتنمية البيئية في حضرموت
 محمد عبد الرحمن هاشم الحبشي

سيئون،  حضرموت، جامعة التطبيقية، العلوم قسم إدارة األعمال المزرعية، كلية 
 .حضرموت، اليمن

11:30 – 11:45 
 وعالقتة بالموضة المستدامةالتصميم البيئي 

 هدى محمد سامي غازي

 قسم المالبس والنسيج، كلية اإلقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، مصر.

11:45 – 12:00 

تحديد مناطق تدهور الشعاب المرجانية في منطقة جازان واالقتراحات نحو التنمية 

 المستدامة
 عادل محمد الحبابي

 عة جازان، المملكة العربية السعودية.قسم األحياء، كلية العلوم، جام

12:00 – 12:15 

 أساليب صون التنوع األحيائي
 2& رضا عبد الظاهر يوسف 1إيمان حسني عمر

قسم الميكروبيولوجيا الزراعية، المركز القومي للبحوث، القاهرة،  2قسم العلوم الصيدلية،  1
 مصر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م( 2017 إبريل 18) هـ 1438 رجب 21الثالثاء  اليوم األول:

 1 ة:ـــــاعـــقـــال                       2030اإلنسان والتنمية في رؤية  :الثانيةالجلسة             

 د/ محمد الشيخ مقرر الجلسة:                                            أ.د/ قدري السيد  رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ظ 12:15 –ص  11:00

11:00 – 11:15 

تأثيرات مستخلص جذور نبات القسط على السمية الوراثية وقتل الكائنات الدقيقة 

 على أنواع مختلفة من البكتيريا
 أحمد جابر محمد محمود حسن & 

 المملكة وحدة التقنية الحيوية والهندسة الوراثية، عمادة البحث العلمي، جامعة الطائف،
   .السعودية العربية

11:15 – 11:30 

 Lactobacillus دراسة تأثير الزيوت العطرية على البكتيريا النافعة

bulgaricuuocs  وStreptococcus thermophilus   والبكتيريا الممرضة

 .coli Eو  spp. Pseudomomassلإلنسان 
 & زينب قاسم رانيا أحمد

 ة.السعودي العربية المملكة جازان، جامعة العلوم، كلية األحياء، قسم

11:30 – 11:45 

مدى االنتشار والتوصيف الجزيئي للمكورات العنقودية الذهبية المقاومة 

للميثيسيلين ولألدوية المتعددة في العينات األنفية للمرضى في محافظة الطائف، 

 المملكة العربية السعودية
 ، أمين محمد هاشم & محمد صالح بامقاعلي السيد أ بوعامر

 .السعودية العربية المملكة الطائف، عةجام العلوم، األحياء، كلية قسم

11:45 – 12:00 

تقييم أفضل الظروف إلنتاج وتنقية إنزيم السوبر أوكسيد ديسميوتيز من 

 الكتينوميسات
 2& أحمد سعيد شطا 1دعاء بهاء الدين درويش

 .السعودية العربية المملكة تبوك، جامعة العلوم، كلية األحياء، قسم 1
 .مصر المنصورة، جامعة لعلوم،ا كلية النبات، قسم 2

12:00 – 12:15 

إنتاج السكريات المتعددة الخارجية من بكتيريا االستينوتروفوموناس ماليتوفيليا 

 وبرفيباسيلس برابرفيس المعزولة من العقد الجذرية
 ، شيماء ريحان بشندي، نيفين عالم نفادي & أماني عبدالحميد حسنمحمد حميدة عبدهللا

 .مصر أسيوط، جامعة العلوم، كلية لميكروبيولوجي،وا النبات قسم

 

 

 

 

 

 

 

 م( 2017 إبريل 18) هـ 1438 رجب 21الثالثاء  اليوم األول:

ـــاعـــقـــال                                  علوم األحياء الدقيقة       :الثانيةالجلسة               2 ة:ــ

 د/ فاطمة الشهري مقرر الجلسة:                                          خالد جمل الليلد/ أ. لسة:رئيس الج            
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 الموضوع ظ 12:15 –ص  11:00

11:00 – 11:15 

 في المائي اإلستهالك كفاءة لتحسين إنتخابي كمعيار الكربونية النظائر إستخدام

 الزراعية المحاصيل
 علي عبدهللا الدرفاسي

 العربية المملكة سعود، الملك جامعة اعة،والزر األغذية علوم كلية النباتي، اإلنتاج قسم

 .السعودية

11:15 – 11:30 

 المكافحة اإلحيائية لديدان تعقد الجذور باستعمال فطر المايكورايزا
  3حمد البشيرأعمر عثمان &  2يجمال عبدهللا البدر ،1الهادي منة الباقر النورآ

 دان.السو ،هيئة البحوث الزراعية، مركز بحوث وقاية المحاصيل 1
 ة السعودية.المملكة العربي ،جامعة بيشة، كلية العلوم واآلداب ،حياءاأل قسم 2

  ، جامعة الجزيرة، السودان.النبات أمراض أبحاث مركز 3

11:30 – 11:45 

جهاد عنصر الكادميوم إتقييم الدالئل البيوحيوية في أصناف نبات الخردل تحت 

 وتقييم المخاطر
 2& شمس الحياة 2ن، محمد عرفا1سيد أيمن حسن

 .السعودية العربية المملكة جازان، جامعة العلوم، كلية األحياء، قسم 1
 .الهند، اإلسالمية عليكرة جامعة ،النبات قسمجيا لنبات، فسيولو شعبة 2

11:45 – 12:00 

إذابة الفوسفات وإنتاج هرمون النمو اإلندول أسيتك أسيد بواسطة عزالت 

 رايزوسفير القمح وتأثيرها على النمواألزوتوبكتر المعزولة من 
 2& دالل حسين خليفة 1أحمد إبراهيم السيد

، معهد بحوث األراضي والمياه والبيئة، مركز الزراعية الميكروبيولوجيا بحوثقسم  1
 البحوث الزراعية، الجيزة، مصر.

 .السعودية يةالعرب المملكة ،قسم األحياء، كلية العلوم، جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 2

12:00 – 12:15 

االستجابة البيئية لتغيرات المواطن لبعض األنواع المعمرة في  منطقة جنوب غرب  

 مدينة جدة في المملكة العربية السعودية
 2& مسرات محمد عبدالعزيز مجاهد 1غالية سليم الجدعاني

 العربية السعودية. قسم علوم األحياء، كلية العلوم، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة 1
 .مصر اإلسكندرية، جامعة التربية، كلية والجيولوجية، البيولوجية العلوم قسم 2

 

 

 

 

 

 

 

 م( 2017 إبريل 18) هـ 1438 رجب 21الثالثاء  اليوم األول:

 3 ة:ـــــاعـــقـــال                                علوم النبات ووقاية النبات  :الثانيةالجلسة             

 د/ غالية الجدعاني مقرر الجلسة:                                         أ.د/ علي الدرفاسي رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ظ 12:15 –ص  11:00

11:00 – 11:15 

 التركيب والوظيفة المحتملة لغدد الفك السفلي في نملة السمسوم
 1صديقي قبالإ محمد & 2بلن جوهان ،1الخليفة صالح محمد

 .السعودية العربية المملكة سعود، الملك جامعة العلوم، كلية الحيوان، علم قسم 1
 .بلجيكا لوفان، جامعة الحيوان، علم معهد 2

11:15 – 11:30 

تأثير المبيدات الحشرية األبامكتين والدلتامثرين على شغاالت نحل العسل السارحة 

Apis mellifera jemenatica تحت الظروف المعملية 
 ل الجدعانيدال

 العربية المملكة، جامعة الملك عبد العزيز ،كلية العلوم بالفيصلية ،قسم علوم األحياء
 .السعودية

11:30 – 11:45 

 جازان منطقة يف األبيض النمل تنوع
   أحمد كومار سيد & كومار ساشن، خان أسلم محمد

 .عوديةالس العربية المملكة ،جازان جامعةكلية العلوم،  ،األحياء قسم 1
  لهي، الهند.نيود ،الزراعية للبحوث يالهند المركز ،الحشرات قسم 2

11:45 – 12:00 

ظهور ساللة جديدة من الفيروس المسبب لمرض النزف الدموي في األرانب 

 بالمملكة العربية السعودية
 ، محمود موسى، إبراهيم الصباغ & محمد الحماديمحمود محمد

 فيصل، الملك جامعة الحيوانية، والثروة البيطري الطب يةكل اإلكلينكية، الدراسات قسم
 .السعودية العربية المملكة

12:00 – 12:15 

الطالئق المصرية األصيلة تظهر اختالفات فردية وتفاعالت متباينة مع المخففات 

 المختلفة في العوامل المقيمة للسائل المنوي بعد اإلذابة
 2& عفيفي المنوفي 2اني عيسى، ه1، وحيد محمد أحمد1عالء أحمد محمد

  .مصر القاهرة، للبحوث، القومي المركز البيطرية، البحوث شعبة 1
 قسم التوليد، كلية الطب البيطري، جامعة القاهرة، مصر.  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 م( 2017 إبريل 18) هـ 1438 رجب 21الثالثاء  اليوم األول:

 4 ة:ــــــاعـــقـــالالحيوان والطب البيطري واإلنتاج الحيواني       علوم  :الثانيةالجلسة             

 د/ عذاري فلمبان  مقرر الجلسة:                                           محمد الخليفةد/ أ. رئيس الجلسة:            
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 الموضوع م 3:00 – 1:00

1:00 – 1:15 

 اإلنزيمات المعدلة وراثيا : االستنساخ والتعبير الجيني في البكتيريا
& يورجن  2، عبدالعزيز باحبيل1، عثمان الزهراني3، رالف جراينر1عبد العظيم فاروق

 4هوفاميستر
 قسم األحياء، كلية العلوم، جامعة الطائف، المملكة العربية السعودية.  2قسم التقنية الحيوية،  1

 قسم األغذية والعمليات البيولوجية الهندسية، معهد مكس روبنر، ألمانيا. 3
الوراثة الجزيئية، معهد بحوث وراثة النبات وأبحاث المحاصيل، جيتر سليبنق، قسم  4

 ألمانيا.

1:15 – 1:30 

تأثير استخدام التدفئة المتقطعة على العمر التخزيني والصفات الطبيعية لثمار 

 المانجو صنف كيت
 ، سيد مجدي الحفناوي، صفاء عبد الغني نمير & أحمد سيد أحمد حسنمحمد ممتاز جاد

 ، مصر.جامعة الزقازيق ،كلية الزراعة ،قسم البساتين

1:30 – 1:45 

ي في البر نستخدام مستخلص أوراق الزيتواتنظيم التعبير الجيني لألنسولين ب

 الفئران المصابة بالسكري
 عزيزة، شذا & فاطمة ،الطلحي عفاف

 .عوديةالس العربية المملكة الطائف، جامعة العلوم، كلية الحيوية، التقنية قسم

1:45 – 2:00 

 القرطم زيت نوعية ىعل سمدةاأل نواعأو الري فترات ثرأ
 خليل محمد عبدالفتاح ناهد

 ،والتكنولوجيا للعلوم السودان جامعة، الزراعية الدراسات كلية، المحاصيل علوم قسم
 السودان.

2:00 – 2:15 
 وظيفي كغذاء البروبيوتيك زبادي

 شوري بكر أمل
 .السعودية العربية المملكة العزيز، عبد الملك جامعة العلوم، كلية األحياء، قسم

2:15 – 2:30 

تحليل التكيف و االستقرار على العائد ومكونات االنتاجية لألنماط الجينية لسبعة من 

 (.Capsicum spالفلفل األحمر )

 ،2سوجيتنو إندجانغ، 1نورايني آن، 1سودرجات، 2ويكاكسانا نوالدهي، 1روستيني نيني
 2هارياتي ياتي & 2ليفيردي ،2فهمي تيمي

 .إندونيسيا باندونغ، ،بادجادجاران جامعة كلية الزراعة، 1
 .إندونيسيا باندونغ، ،بادجادجاران جامعة كلية الزراعة، ،النباتات تربية برنامج يخريج 2

2:30 – 2:45 

 Sphingomonasإنتاج صمغ الجيالن من الشرش الحلو الخام بواسطة 

RNSA ilispaucimob طرق تغذية مختلفة في المخمر باستخدام 
 ، همت محمد عبد الهادي، طه عبد الفتاح خضير & شيماء كامل عليراوية فتحي جمال

 ، مصر.جامعة عين شمسة، كلية الزراع ،قسم الميكروبيولوجيا الزراعية

2:45 – 3:00 

 القيمة الغذائية والخطورة الصحية لبعض الوجبات السريعة
، حسين يوسف أحمد، باسم جرجس أمين، حسن رفعت حسن & *باس عبد الرحيمحسن ع 

 عالءالدين كمال يوسف
 .مصر أسيوط، جامعة البيطري، الطب كلية اإلكلينيكية، والتغذية الحيوان تغذية قسم *

 

 م( 2017 إبريل 18) هـ 1438 رجب 21الثالثاء  اليوم األول:

ــــاعـــقـــال                          اإلحيائية والتقنيات األغذية علوم :الثالثةالجلسة               1 ة:ـ

 د/ شادي الشهاوي مقرر الجلسة:                    أ.د/ عبدالعظيم فاروق                    رئيس الجلسة:            
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 الموضوع م 3:00 – 1:00

1:00 – 1:15 

ي ور الطماطم المزروع فتشجيع اإلنبات بواسطة إضافة البوتاسيوم والكالسيوم لبذ

 أوساط ملحية عالية
 ، محمد إبراهيم مطاوع & محمد فهد السبرعبد الرحمن محمد المشيلح

قسم إنتاج النبات ووقايته، كلية الزراعة والطب البيطري، جامعة القصيم، المملكة العربية 
 السعودية.

1:15 – 1:30 

يره الجمهورية اليمنية وتأثالتقييم البيئي للتلوث النفطي في ميناء رأس عيسى ب

 على البيئة البحرية
 نبيل قائد محمد الحاج

 .الصين، جامعة جيانان، غذيةكلية علوم وتقنية األ، لوجيوقسم التغذية والميكروبي

1:30 – 1:45 

ريا هوائية معزولة من مصارف يالمعالجة الحيوية لمبيد األوكساميل باستخدام بكت

 المياه الزراعية
 براهيمإوائل  &رياض  يمان، أثروت رضوان ،أشرف عيسى

 . السعودية العربية المملكة جازان، جامعة العلوم، كلية األحياء، قسم

1:45 – 2:00 
 التلوث البيئي: مفهومه وأشكاله وكيفية التقليل من خطورته

 آدم موسى آدم عيسى
 لسودان.، اجامعة غرب كردفان، كلية الصحة العامة وصحة البيئة، قسم صحة البيئة

2:00 – 2:15 

 للتلوث المعرض الجاف البيئي النظام مكونات في الثقيلة المعادن ملوثات تراكم

 الكسرات لنشاط نتيجة
  عالم أحمد & عجارم جمعان ،العتيبي فهد

 .السعودية العربية المملكة سعود، الملك جامعة العلوم، كلية الحيوان، علم قسم

2:15 – 2:30 

 هيات المائية والعوامل البيئية في بعض محطات تنقية ميادراسات على الطفيل

 الشرب في محافظة الدقهلية
 يمحمود الشحات العوض & يالسيد محمد الحبيب ،سيد أحمد محمد الطنطاوي

 قسم علم الحيوان، كلية العلوم، جامعة المنصورة، مصر. 

2:30 – 2:45 

استخدام نظام توصيف وخصائص التربة في وادي يلملم ورسم الخرائط ب

 المعلومات الجغرافية
 هناء & ، محمدحنين

  .السعودية العربية المملكة العزيز، عبد الملك جامعة العلوم، كلية األحياء،علوم  قسم

2:45 – 3:00 

 لمناطقا يف ةالثقيل للعناصر للتعرض ةحيوي كمؤشرات كسدةلأل المضادة نزيماتاإل

 يةالحضر
 ابراهيم عبدهللا يوسف نجالء

 .مصر سوهاج، جامعة العلوم، كلية والميكروبيولوجي، النبات سمق

 

 

 

 م( 2017 إبريل 18) هـ 1438 رجب 21الثالثاء  اليوم األول:

 2 ة:ـــــاعـــقـــال       والتلوث البيئي                علوم المياه والتربة  :الثالثةالجلسة             

 د/ عبدالرحمن المشيلح مقرر الجلسة:                                         أ.د/ عمر العامودي رئيس الجلسة:            
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Makkah Al-Mukarramah 

 

 

 

 الموضوع م 3:00 – 1:00

1:00 – 1:15 

 حفظ المصادر الوراثية للحبوب والبقوليات في المملكة العربية السعودية
 & حسين مقدادي سالم الغامدي

 العربية المملكة سعود، الملك جامعة والزراعة، األغذية علوم كلية النباتي، اإلنتاج قسم
 .السعودية

1:15 – 1:30 

تأثير مبيد الكلوروسلفيرون والزراعة المتداخلة مابين الذرة الرفيعة واللوبيا حلو 

 على إنبثاق البودا ونمو الذرة
 أماني حمد الطيب حمد

 ،والتكنولوجيا للعلوم السودان جامعة، الزراعية الدراسات كلية، المحاصيل علوم قسم
 ن.السودا

1:30 – 1:45 

الدور الفعّال لكلوريد الكالسيوم على نمو وصبغات البناء الضوئي لنبات اللوبيا 

 تحت ظروف اإلجهاد الملحي
 أحالم خلوفة

 العربية المملكة خالد، الملك جامعة ،كلية العلوم واآلداب بظهران الجنوب ،األحياء قسم
 .السعودية

1:45 – 2:00 

ركيت لنوع األصل والمستويات المختلفة لكل من إستجابة أشجار اليوسفي مو

 النتروجين والبوتاسيوم
 أحمد الجزار

  .مصر عين شمس، جامعة الزراعة، كلية البساتين، قسم

2:00 – 2:15 

تحسين إنتاجية المحصول وجودة الثمار والنمو الخضري ألشجار المانجو صنف 

 سكري األبيض
 2فى حسن علي قاعود& السيد مصط 1أسامة أحمد إبراهيم زقزوق

  ، مصر.جامعة الزقازيق، والتنمية التكنولوجيا كلية ،اتيبقسم اإلنتاج الن 1
 .مصر، باإلسماعيلية، جامعة قناة السويس، كلية الزراعة ،قسم البساتين 2

2:15 – 2:30 
 تقييم التنوع النباتي بمنطقة الدمام

  & وفاء التيسان سامح علي أمين

 .السعودية العربية المملكة الدمام، جامعة علوم،ال كلية األحياء، قسم

2:30 – 2:45 

 نتخاب تحت ظروف سوهاجالبسلة باإل يتحسين اإلنتاجية والتبكير ف
  & محمود أحمد حلمي عبد الهادي جمال أبوسته زايدأبوبكر عبدالعظيم عبده الدقاق، 
زة، ث الزراعية، الجي، معهد بحوث البساتين، مركز البحوقسم بحوث الخضر ذاتية التلقيح

 مصر.

2:45 – 3:00 

 Lathyrus sativus الجلبان نبات في العشائر وتركيب الوراثي التباين
 2طاهر والء&  2بدر سلوى ،1مصطفى عبدالظاهر ،1سمور رضا

 .عوديةالس العربية المملكة سعود، الملك جامعة العلوم، كلية الدقيقة، واألحياء النبات قسم 1
 طنطا، مصر.  جامعة علوم،ال كلية النبات، قسم 2

 

 

 م( 2017 إبريل 18) هـ 1438 رجب 21الثالثاء  اليوم األول:

ــاعـــقـــال                                علوم النبات ووقاية النبات  :ةالثالثالجلسة               3 ة:ـــ

 د/ رضا سمور مقرر الجلسة:                                           أ.د/ سالم الغامدي رئيس الجلسة:            
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 الموضوع م 3:00 – 1:00

1:00 – 1:15 

 Meriones الليبي ردقال جنةأ على الخطرة واآلثار الثقيلة المعادن تراكم تقييم

libycus بالنفط ملوثة مناطق من جمعه تم الذي 
  السبيعي سند & حجازي أحمد ،عجارم جمعان ،عالم أحمد

 .السعودية العربية المملكة سعود، الملك جامعة العلوم، كلية الحيوان، علم قسم

1:15 – 1:30 

 المؤشرات والمخاطر المرتبطة بتقطيع الحميل في اإلبل العربية
 & هد عبدهللا السبيل، طارق المندرجبراهيم، فإ، ضرار رفعت حمد مصطفى حسين عليأ

 علي السمري
 العربية المملكة القصيم، جامعة طري،البي والطب الزراعة كلية البيطري، الطب قسم

 .السعودية

1:30 – 1:45 

استخدام الباركود سايتوكروم سي أوكسيديز للتعريف الجزيئي ألنواع الخنافس 

 الهامة في الطب الشرعي في المملكة العربية السعودية
 2هاله الجهني&  1، ريم العجمي1أشرف مشالي

 الملك سعود، المملكة العربية السعودية. قسم علم الحيوان، كلية العلوم، جامعة  1
 .السعودية العربية المملكة طيبة، جامعة العلوم، كلية األحياء، قسم 2

1:45 – 2:00 

 من وحديثا   ثبات هوية عترات المايكوبالزما مايكويدس مايكويدس معزولة قديما  إ

 RFLPو   PCRتقنيات باستخدامبقار السودان أ
 عبدهللا، فيصل محمد حامد & جالء عوض الجيد ، عبدالمتعالأميره محجوب

 .، السودانقسم األحياء الدقيقة، كلية العلوم البيطرية، أكاديمية السودان للعلوم

2:00 – 2:15 

تحديد درجة الحرارة المثلى للمعالجة الحرارية والتي بدورها ستحسن من أداء 

 الجسم والتحمل الحراري في الدجاج الالحم
 محمد برهان الزغول&  ، ثنيان علي الثنيانر دلعبعبد الحفيظ سمي

 المملكة فيصل، الملك جامعة ،والثروة الحيوانية البيطري الطب كلية التشريح، قسم

 .السعودية العربية

2:15 – 2:30 

الحويصالت الجريبية كبيرة الحجم وعالقتها بالسلوك الجنسي وتركيز الهرمونات 

 في الجمال وحيدة السنام
فيصل محمد &  2مصطفى منصور حسيب، 1إبراهيم مصطفى غنيم، 1د وحيدمجدي محم

 3المحسن
 الطب كلية ،المستشفى التعليمي البيطري 3، قسم األمراض 2 ،قسم الدراسات اإلكلينيكية 1

 .السعودية العربية المملكة فيصل، الملك جامعة ،والثروة الحيوانية البيطري

2:30 – 2:45 

وق الصوتية في اإلبل العربية التي تعاني من إضطرابات نتائج الفحص بالموجات ف

 باطنية
 فهد السبيل & محمد ثروت

 العربية المملكة القصيم، جامعة البيطري، والطب الزراعة كلية البيطري، الطب قسم
 .السعودية

2:45 – 3:00 
 مثل من البروتين الخام للبلطي النيليالحتياج األا

 عبدالباسط نصر سيد
  .مصر أسيوط، جامعة البيطري، الطب كلية اإلكلينيكية، والتغذية الحيوان تغذية قسم

 م( 2017 إبريل 18) هـ 1438 رجب 21الثالثاء  اليوم األول:

 4 ة:ـــــاعـــقـــالالحيوان والطب البيطري واإلنتاج الحيواني        علوم  :الثالثةالجلسة             

 لمفونأ.د/ هوازن  مقرر الجلسة:                                           أ.د/ جمعان عجارم رئيس الجلسة:            
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 الموضوع م 5:30 – 4:15

4:15 – 4:30 

 FENفي معقدات إنزيم القطع الداخلي  DNAمشاهدة مباشرة لعبور جزيء الـ 
، 1كوفاسيدلني سفيتالنا، 2،6، مين فينج2،6زانغ، جينغ 1، كلوديا فليمنج1،6المالكي أحمد فائزه

   1،6أرتايميوك بيتر&  2،4،5سيرز جون، 1،5رافرتي جون، 3توم شيزكا
 ، جامعة شيفيلد، المملكة المتحدة. الحيوية والتقنية الجزيئية البيولوجيا قسم 1

 .المتحدة المملكة ،شيفيلد جامعةكلية الطب،  ،لقلبوأمراض ا المناعة، العدوى قسم 2
 .لمتحدةا المملكة سالو، فارما، يوسي بي 3

 .المتحدة المملكة ،شيفيلد جامعةمعهد الفلوري،  4
 .المتحدة المملكة ،شيفيلد جامعةمعهد كريبس،  5

 .السعودية العربية المملكة ،الطائف ، جامعةالعلوم ، كليةالحيوية التقنيةقسم  6

4:30 – 4:45 

 لليثيوم اهوبعد الوالدة قبل ما الفموي للتعرض العصبية السلوكية السمية التأثيرات

 الفئران نسل في
  2طويل أبو محمد قاسم & 1أحمد محمد

 العربية المملكة سعود، الملك التمريض، جامعة كلية، الجراحي الطبي التمريض قسم 1
 .السعودية

 .السعودية العربية المملكة الدمام، جامعة التربية، كلية األساسية، العلوم قسم 2 

4:45 – 5:00 

 أسباراجيناز كمضاد للسرطان ضد خطوط الخاليا البشرية ل-إمكانات سبيرولينا
 2جمال الباروطي&  1هناء عبدالباقي

 وميالق المركز ،والبيولوجية الزراعية البحوث شعبة ،النباتية الحيوية الكيمياءقسم  1
 .مصر ،القاهرة ،للبحوث

 ، مصر.جامعة القاهرةكلية الزراعة، ، الحيوية الكيمياءقسم  2 

5:00 – 5:15 

تحضير بعض مشتقات البنزوفيوران المتوقع لها نشاط مضاد للسرطان من خالل 

 VEGFR-2نزيم تيروزين كايناز من النوع إتثبيط 
&  4محمد مصطفى عبد هللا، 3حامد علي، 2كاميليا محمود أمين، 1محمد عبد الحافظ ةأميم

 1يمان يحيى أحمدإ
 .مصر ة،القاهر، للبحوث يالقوم المركز ة،الطبيعي المركبات كيمياء قسم 1

 .  مصر القاهرة، جامعة الصيدلة، كلية الصيدلية، الكيمياء قسم 2
 .  مصر ،حلوان جامعة الصيدلة، كلية الصيدلية، الكيمياء قسم 3

 ، مصر.بلطيمة، مابكو للصناعات الدوائي ةشرك، وحدة األبحاث 4

5:15 – 5:30 

المبرمج ودالالته  يالموت الخلوتعديل  يدور زيت البردقوش وزيت الميرامية ف

 ذكور الجرذان البدينة يكعالج للعقم ف
 يبد الغنيمان عي & إدعاء عبد الحميد عل، عزة محمد الوقف، يمحمد الحبيبالسيد 

 .مصر ،جامعة المنصورة ،كلية العلوم ،قسم علم الحيوان

 

 

 

 م( 2017 إبريل 18) هـ 1438 رجب 21الثالثاء  اليوم األول:

 1 ة:ــــــاعـــقـــال               الصيدالنية والعلوم الكيمياء الحيوية علوم :الرابعةالجلسة             

  د/ فوزية البركاتي مقرر الجلسة:                                         الحميدة أ.د/ عبدهللا س الجلسة:ـرئي            
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 الموضوع م 5:30 – 4:15

4:15 – 4:30 

مضادات حيوية حية إلزالة السالمونيال التيفية المقاومة إستخدام الديلوفيبريو ك

 من مياه الطائف للمضادات الحيوية
 1& عثمان الزهراني 2، علي أبو عامر1عبدالرحيم رمضان الشنشوري

 العربية المملكة الطائف، جامعة العلوم، كلية األحياء، قسم 2 الحيوية، التقنية قسم 1 
 .السعودية

4:30 – 4:45 

ع الطبية المختارة وتأثيرها التآزري م اتر المضاد للبكتيريا لبعض النباتألثتقييم ا

 المضادات الحيوية في منطقة حائل
 ، أحمد أبوعمرو الغامدي، شريف شعراوي & واجد نيتور فيتيلعبدالمنعم الهادي سليمان

 .السعودية العربية المملكة حائل، جامعة العلوم، كلية األحياء، قسم

4:45 – 5:00 

 عزلة بحرية من األكتينوميسيتات من جنس النوكارديوبسس تضاد بكتيريا

 تيناسماريتيمم المعزولة من األسماك المريضة في مزارع السمك البحرية
 1& هشام عبده مهران 2، حسام محمد عطا1أحمد محمد رياض

 .السعودية العربية المملكة جازان، جامعة العلوم، كلية األحياء، قسم 1
 العربية المملكة الطائف، جامعة الخرمة،،والتربية العلوم كلية الحيوية، التقنية قسم 2  

 .السعودية

5:00 – 5:15 

تعظيم كفاءة المعالجة النباتية للترب الملوثة بالمعادن الثقيلة باستخدام سالالت 

 السيدوموناس
  2& سمير رضوان 1إيمان عاشور

 .مصر المنصورة، عةجام الزراعة، كلية الميكروبيولوجي، قسم 1
 القومي المركز والبيولوجية، الزراعية البحوث شعبة الزراعية، الميكروبيولوجيا قسم 2

 .مصر القاهرة، للبحوث،

5:15 – 5:30 

تسهيل استخالص عصير التفاح من الثمرة بواسطة إنزيم البكتنيز الُمنتج من فطرة 

 األسبيرجيلس نيجر
 واب& رشا إبراهيم الن إيمان فتحي شرف

 .السعودية العربية المملكة المنورة، المدينة طيبة، جامعة العلوم، كلية األحياء، قسم

 

 

 

 

 

 

 

 م( 2017 إبريل 18) هـ 1438 رجب 21الثالثاء  اليوم األول:

 2 ة:ــــاعـــقـــال                                  علوم األحياء الدقيقة       :الرابعةالجلسة             

  د/ إيمان شرف مقرر الجلسة:                                    د/ عبدالرحمن السعيدي س الجلسة:ـرئي            
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 الموضوع م 5:30 – 4:15

4:15 – 4:30 

 إستجابة نمو نبات الكالنديوال لنظم درجات الحرارة وأنواع تربة مختلفة
 ياسر إسماعيل النشار

 العربية المملكة سعود، الملك جامعة والزراعة، ةاألغذي علوم كلية النباتي، اإلنتاج قسم
 .السعودية

4:30 – 4:45 

دراسة تأثير بعض منظمات النمو ومعامالت البذور لبعض أصناف األرز على جودة 

 صفات البذرة والنقاوة الوراثية
 2& محمد الزيدي1الشيماء مصطفى

مركز البحوث الزراعية، قسم بحوث تكنولوجيا البذور، معهد بحوث المحاصيل الحقلية،  1
 الجيزة، مصر.

  . السعودية العربية المملكة سعود، الملك جامعة العلوم، كلية الدقيقة، واألحياء النبات قسم 2 

4:45 – 5:00 

تأثير البورون على حاصل القمح تحت منظومة الري بالرش المحوري في 

 الصحراء الغربية من العراق
 د الرزاق سليم، بشير حمد عبدهللا & هشام محمد عبيد، سيف الدين عبحماد نواف فرحان

 .العراق األنبار، جامعة التربية، كلية الحياة، علوم قسم

5:00 – 5:15 

تأثيربعض الزيوت النباتية على بعض النظم البيولوجية والبيوكيميائية في دودة 

 ورق القطن
الجوهري السعيد &  1، سامية زين سيد1، حنان حسين عثمان1حنان صديق عبدالعزيز

 2الجوهري
 الزراعية، البحوث مركز النباتات، وقاية بحوث معهد القطن، ورق دودة بحوث قسم 1

 . مصر ،الجيزة
 ، مصر.جامعة عين شمس، علومالكلية ، حشراتالقسم  2

5:15 – 5:30 

تأثير العمليات الزراعية على اإلصابة بسوسة النخيل الحمراء في نخيل التمر: 

 دراسة حالة
 2& سعد العبدان 1، حمدتو عبدالفراج الشفيع1عبدالقادر عبدالقادر سالم

 .السعودية العربية المملكة فيصل، الملك جامعة والتمور، النخيل في البحثي التميز مركز 1
 .السعودية العربية المملكة، مديرية الزراعة باإلحساء، وزارة الزراعة 2 

 

 

 

 

 

 

 

 م( 2017 إبريل 18) هـ 1438 رجب 21الثالثاء  ألول:اليوم ا

ـــاعـــقـــال                                علوم النبات ووقاية النبات  :الرابعةالجلسة               3 ة:ــ

 ا الجابريد/ مه مقرر الجلسة:                                     د/ عبدالظاهر أباصيري س الجلسة:ـرئي            
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 الموضوع م 5:30 – 4:15

4:15 – 4:30 

في  Tetranychus urticaeعلى  bioagentsتقييم دور العوامل الحيوية 

 المختبر
 2ندى إدريس&  1أحمد السيد

، الزراعية البحوث مركز، والبيئة والمياه يراضاأل بحوث معهدقسم الميكروبيولوجي،  1
 الجيزة، مصر.

 العربية المملكة العزيز، عبد الملك جامعة العلوم، كليةعلم الحيوان،  – األحياء قسم 2
 .السعودية

4:30 – 4:45 

 المعزولة( Nosema ceranae) للنوزيما الجزيئي والتعريف الجغرافي التوزيع

 السعودية العربية المملكة في المحلية النحل ساللة من
 نوفل & خان علي خالد ،محمد أدجابا نورو ،الغامدي عبدهللا أحمد ،أنصاري جافيد محمد

 ايعقوبب إبراهيم
 األغذية علوم كلية النبات، وقاية قسم النحل، ألبحاث بقشان أحمد هللا عبد المهندس كرسي

 .السعودية العربية المملكة سعود، الملك جامعة والزراعة،

4:45 – 5:00 

التوازن بين النظامين الدوباميني والكوليني وتأثير التمارين الرياضية في نموذج 

 شلل الرعاشالجرذان المصابة بمرض ال
 ، إبراهيم عبد القادر، سيد فؤاد & بشرى أحمدسماح فتحي

 قسم األحياء، كلية العلوم، جامعة جازان، المملكة العربية السعودية.

5:00 – 5:15 

تأثيرات التغذية بالترمس األبيض والترمس األحمر على النشاطات الفيزيولوجية 

 لبعض أعضاء األرانب في محافظة الطائف
 فهد محيسن اللهبي&  خلف أبو عمرة، منير مصطفى البشعان، لم الحربيمحمد سا

 . السعودية العربية المملكة الطائف، جامعة العلوم، كلية األحياء، قسم

5:15 – 5:30 

نموذج عالجي جديد باستخدام جسيمات النانو يستهدف نشاط الخاليا السرطانية 

 في الفئران المعدلة وراثيا  الجذعية البشرية للمبيض بعد زرع هذه الخاليا 
، 4، أحمد عالم1، حسن عبد الغفار3، إبراهيم الشربيني2، شاكر موسى1أمورة ابو النجا

 1& غادة مطاوع 4جمعان عجارم
 كلية العلوم وكلية الطب، جامعة المنصورة، مصر. 1

 لمتحدةا الواليات، كلية ألباني للصيدلة والعلوم الصحية، نيويورك، معهد البحوث الدوائية 2
 .األمريكية

 مركز علم المواد، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، القاهرة، مصر. 3
 العربية السعودية. قسم علم الحيوان، كلية العلوم، جامعة الملك سعود، المملكة 4

 

 

 

 

 م( 2017 إبريل 18) هـ 1438 رجب 21الثالثاء  اليوم األول:

 4 ة:ــــــاعـــقـــالالحيوان والطب البيطري واإلنتاج الحيواني       علوم  :الرابعةالجلسة             

 د/ لؤي الكاظمي ر الجلسة:مقر                                       أ.د/ عبدالمجيد تونياز س الجلسة:ـرئي            
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 محور اإلنسان (1)

 

 م 8:45 –م  8:30

 2030اإلنسان والتنمية البيئية في رؤية  – الندوة الرئيسة

  الرئيسة القاعة               م( 2017 إبريل 18هـ ) 1438 رجب 21 الثالثاء :األولاليوم 

 أ.د/ إبراهيم بن عبدالواحد عارف رئيس الجلسة:

 م 9:00 –م  8:45

 م 9:15 –م  9:00

 
 محور البيئة (2)

 
 

 محور المياه (3)

 

 م 9:30 –م  9:15 مناقشة عامة
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  الرئيسة القاعة               م( 2017 إبريل 18هـ ) 1438 رجب 21 الثالثاء :األولاليوم 

 لطفأ جميل بن وليدد/  رئيس الجلسة:

 م 10:15 –م  9:30

 

 محاضرة عامة

  ″التحديات البيئية التي تواجه العالم خالل القرن الحادي والعشرين ″
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 الموضوع ص 10:30 – 8:30

8:30 – 8:45 

 ذكور في للمخ التجريبي التأكسدي جهادواإل المعرفي الوظيفي الخلل تلطف القرفة

 بيلوكاربينال عن الناجمة الصرع حالة إحداث بعد الصغيرة الجرذان
 2،3الودعان أحمد محمد & 1،3أحمد محمد

 جامعة ،قسم علم الحيوان، كلية العلوم 2 التمريض، كلية، الجراحي الطبي التمريض قسم 1
 .السعودية العربية المملكة سعود، الملك

 .السعودية العربية المملكة سعود، الملك جامعة الحيوية، المنتجات أبحاث كرسي 3

8:45 – 9:00 

 هثيرأكاليفا على تلزهور نبات األ ييض المحتوى الفينولأالنانومترية و الموادثير أت

 كمضاد للسرطان
 2مايكل فينك&  1نصور صبيحم، 1يالهجرس يعل، 1يعمحمد الرا

 .مصر ،القاهرة ،للبحوث يالقوم المركز ،النباتات وتصنيف كيمياءقسم  1
 دلبرغ،هاي جامعة الجزيئية، الحيوية والتقنية الصيدلة معهد ،الصيدلية البيولوجيا قسم 2

 .ألمانيا

9:00 – 9:15 

 ةبالمملك يمشيال الناثير المضاد للسرطان لنوعين من جنس نبات اآلأالت ةدراس

 ةالسعودي ةالعربي
 2يمنى رمضان الشاذل & 1ييمان رمضان الشرقاوإ

 العربية المملكة بعرعر، الشمالية الحدود جامعة للبنات، العلوم كلية الكيمياء، قسم 1
 .يةالسعود العربية المملكة العزيز، عبد الملك جامعة العلوم، كلية األحياء، قسم 2 .السعودية

9:15 – 9:30 

الجرذان المصابة  ياسات جزيئية وخلوية مناعية على تعبير األكوابورين فدر

 بالسكري ودور نبات الحنظل
 تامر أحمد إسماعيل

 .لسعوديةا العربية المملكة، جامعة الطائف ،كلية العلوم الطبية بتربة ،قسم المختبرات الطبية

9:30 – 9:45 

 إلنزيم كمثبطات دةالجدي فوسفونات ريلأ يالدا بواسطة السرطان عالج

 المنشط البالزمينوجين نوع اليوروكاينيز
 2لمبيير  يمار ين& آ 2هامرز اشيل ،1السيد يالطنطاو براهيمإ

  مصر.، المنوفية جامعة، كلية العلوم، قسم الكيمياء 1
 .بلجيكا ،أنتيورب جامعة ،الصيدلة، كلية والحيوية الطبية الكيمياء معمل 2

9:45 – 10:00 
 ات الذهب في عالج سرطان الثديدور جزئي

 جواهر عاضة عباس الحارثي
 .السعودية العربية المملكة الطائف، جامعة العلوم، كلية الحيوية، التقنية قسم

10:00 – 10:15 

لبعض متراكبات الزنك،  ةوضد األورام ومضادات لألكسد ةميكروبي دراسات ضد

 ترايازول-1،2،4 على ةالكادميوم واليورانيوم لقواعد شيف المحتوي
 شيماء كمال ي &بوالفتوح الغمرأهدى  ،محمد جابر

 ، مصر.جامعة طنطاكلية العلوم، ، قسم الكيمياء

10:15 – 10:30 

 منتجات بترولية ىلإبالستيكية خطرة  نفايات –ة نظيفة ئالكيمياء وبي
 ىسلوى مصطف&  لة أحمد منصور، سحر مصطفى أحمد، نهأحمد مجدي حسين مطاوع

 يالمسلم
 . مصر ،القاهرة ،المصري البترول بحوث معهد ،البتروكيماويات قسم

 م( 2017 إبريل 19) هـ 1438 رجب 22 األربعاء :اليوم الثاني

 1 ة:ــــــاعـــقـــال               الصيدالنية والعلوم الكيمياء الحيوية علوم الجلسة األولى:            

 د/ محمد أحمد مقرر الجلسة:                                            أ.د/ حامد متولي  رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ص 10:30 – 8:30

8:30 – 8:45 

حمأة مياه الصرف الصحي على تراكم العناصر الثقيلة ونمو  باستخدامأثر التسميد 

 وإنتاجية نبات الخيار
يف هشام، مصطفى طاهر & ، سليمان آل رمان، أحمد البيباني، عبد اللطبراهيم محمد عيدإ

 خالد فهمي
  .السعودية العربية المملكة قسم األحياء، كلية العلوم، جامعة الملك خالد،

8:45 – 9:00 

ازل الصرف واالختالفات الشهرية في منطقة زنكورة على مياه نهر نتأثير مياه م

 الفرات
 محمد مصلح شرقي

 لعراق.، انبارجامعة األ، كلية العلوم، قسم علوم الحياة

9:00 – 9:15 

إمكانية التحلل البيولوجي لزيت النفط لبعض البكتيريا المعزولة من المملكة العربية 

 السعودية وقدرتها على إنتاج مواد التوتر السطحي
 ، ماجدة البنداري، أميره عبدالعال & ابتسام ابابطينعزه إبراهيم آل عبوش

 .الرحمن الفيصل، المملكة العربية السعوديةقسم األحياء، كلية العلوم، جامعة اإلمام عبد

9:15 – 9:30 

 نتاجية الفول السوداني المنزرعإبالكمبوست على  ةستبدال األسمدة الكيمائيإتأثير 

 شرق العوينات يتحت ظروف نقص الماء ف
 1،2يعبد المتجل يمحمد فتح يفتح

 .مصر ،سيوطأ ةامعج ة،الزراع ةكلي ،قسم المحاصيل 1
جيزة، ، المركز البحوث الزراعية ،الحقلية المحاصيل بحوث معهدة، يل الزيتيقسم المحاص 2

 مصر.

9:30 – 9:45 

هدم الملوثات  يعزل سالالت بكتيرية محلية ذات قدرات متميزة ومتكاملة ف

 البترولية
 2جميل عبد الفتاح أمين & 2جاد الرب ي، سناء فهم1عبد العزيز باحبيل

 ية.المملكة العربية السعودجامعة الطائف،  كلية العلوم،، ة الحيويةقسم التقني 2قسم األحياء،  1

9:45 – 10:00 

  السودان –بيض في النيل األ ةالمعادن الثقيل
 حرم حسن عباس بخيت

ودان الس ةجامع، الحيواني نتاجواإل البيطري الطبة، كلية البري ةوالحيا سماكاأل علوم قسم
 ، السودان.للعلوم والتكنولوجيا

10:00 – 10:15 
 دراسية بمصر ةالمعالجة النباتية للعناصر الثقيلة بالتربة الملوثة: حال

 يمحمد المرس&  حنان عثمان

 .السعودية العربية المملكة القرى، أم جامعة ،التطبيقية العلوم كلية األحياء، قسم

10:15 – 10:30 

بيتات الموز لن الصغرىالتقنيات الحديثة لتحديد المستويات المثلى للعناصر الغذائية 

 المستويات المثلى للحديد الوليامز:
 هى منصورن & جزارد المأحي، راهيم شوقإب
 ، مصر.شمس عين جامعة ،الزراعة كلية، البساتين قسم

 

 

 م( 2017 إبريل 19) هـ 1438 رجب 22 األربعاء :اليوم الثاني

 2 ة:ـــــاعـــقـــال                       علوم المياه والتربة والتلوث البيئي الجلسة األولى:            

 د/ هوازن مطاوع مقرر الجلسة:                                            أ.د/ محمد اليمني رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ص 10:30 – 8:30

8:30 – 8:45 

 فيالمعاملة بالبولي أمينات تخفف تأثير اإلجهاد المائي المحفز إلجهاد األكسدة 

 نبات الورد الطائفي
 & عصمت فاروق علي أحمد فهمي عبدالرحمن صادق حسن

  .السعودية العربية المملكة الطائف، جامعة العلوم، كلية األحياء، قسم

8:45 – 9:00 

المسؤول عن  cry1Abالتحول الوراثي وإعادة التكشف لنباتات الطماطم مع جين 

 بسيلوتاأحشرة التوتا  مقاومة
 يم احميدان سليمانحميد إبراه

 واستصالح الزراعة وزارة، الصحراء بحوث مركز ،النباتية الوراثية األصول قسم
 .مصر ي،األراض

9:00 – 9:15 

تقييم تأثير بعض المستخلصات النباتية على النظم البيوكيميائية والحمض النووي 

 الديوكسي ريبوزي في حشرة من اللوبيا
  1،2يأيمن علي شهاو&  1سمير حسن قاري

 .السعودية العربية المملكة القرى، أم جامعة ،بالجموم الجامعية الكلية األحياء، قسم 1 
 ز البحوث الزراعية، الجيزة، مصر.معهد بحوث وقاية النبات، مرك 2

9:15 – 9:30 

تأثير الكوراجين والرانر على بعض النظم البيوكميائية والهستولوجية لدودة ورق 

 القطن
 حنان حسين عثمان & عفاف محمد صالح الروبي ،العزيز حنان صديق عبد

 الزراعية، البحوث مركز النباتات، وقاية بحوث معهد القطن، ورق دودة بحوث قسم
 .مصر ،الجيزة

9:30 – 9:45 

كفاءة التكافل لبكتيريا العقد الجذرية على العوائل الشجرية البقولية في المنطقة 

 الوسطى من المملكة السعودية
  1& ثبيت سفر الشهراني1،2دسوقي شتا نادر

 العربية المملكه سعود، الملك جامعة والزارعة، األغذية علوم كلية النباتي، اإلنتاج قسم 1
قسم األشجار الخشبية وتكنولوجيا األخشاب، كلية الزراعة )الشاطبي(، جامعة  2 .السعودية

 اإلسكندرية، مصر.

9:45 – 10:00 
 لعضوية في األسماك بوسط السودانمتبقيات مبيدات الكلور ا

 روضة يعقوب الحبيب أحمد 
 .السودان الزراعية، البحوث هيئة المحاصيل، وقاية بحوث مركزمعمل متبقيات المبيدات، 

10:00 – 10:15 
 الكفاءة الحيوية لبعض منظمات النمو الحشرية على الدودة القاردة السوداء

 سعيد عبدالعظيم مصطفى 
 يزة، مصر.النبات، مركز البحوث الزراعية، الج معهد بحوث وقاية

10:15 – 10:30 

معامل التوريث والثوابت الوراثية لبعض الصفات اإلقتصادية الهامة في قرع 

 الكوسة
 3& سلوى السيد خضر 2بوالفتوح هيكلأ، داليا محمد 1محمد عبدالحميد عابدين

 العربية المملكة الشمالية، دودالح جامعة ،برفحاء كلية العلوم واآلداب ،األحياء قسم 1
 ، مصر.المنصورة ، جامعةكلية التربية النوعية ،قسم اإلقتصاد المنزلي 2  .السعودية

  ، مصر.السادات مدينة جامعة 3

 م( 2017 إبريل 19) هـ 1438 رجب 22 األربعاء :اليوم الثاني

ـــاعـــقـــال                                 علوم النبات ووقاية النبات الجلسة األولى:              3 ة:ــ

 د/ أريج العصيمي مقرر الجلسة:                                       أ.د/ إبراهيم الشهوان رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ص 10:30 – 8:30

8:30 – 8:45 

 ملكةبالم حائل منطقة في الدوري العصفور طائر تصيب التي الخارجية الطفيليات

 السعودية ةالعربي
  الرشيدي منيف&  بابكر أحمد يوسف محمد، القادر عبد مهند ،المجيد عبد النور

المملكة العربية السعودية.، قسم األحياء، كلية العلوم، جامعة حائل    

8:45 – 9:00 

سرطان الخاليا الكلوية في ناقة وحيدة السنام: النتائج اإلكلينيكية، فحص الدم 

 لموجات فوق الصوتية، ونتائج التشريحوالكيمياء الحيوية، ا

 2مصطفى خضير&  1، ضرار رفعت1، أحمد علي1هد السبيل، ف1محمد ثروت
 الطب، كلية ،الباثولوجي قسم 2 البيطري، والطب الزراعة كلية البيطري، الطب قسم 1

 .السعودية العربية المملكة القصيم، جامعة

9:00 – 9:15 

ل كاروس غبيرة النخيأالتقليدية في مكافحة كفاءة بعض المستخلصات النباتية 

 كمبيدات طبيعية آمنة جديدة
  بدر الصباح عبد المنعم فتوح

 .السعودية العربية المملكة ،جامعة اإلمام عبد الرحمن الفيصل ،كلية العلوم ،قسم األحياء

9:15 – 9:30 

ل ستعادة النشاط الجريبي في المبيض المقابل وحدوث الحمل بعد االستئصاإ

  عاما   49الجراحي للمبيض المصاب بورم الخاليا المحببة في فرس عربي عمرها 
عبدهللا  & 1فهد السبيل، 2حمد فتحيأ، 1حسين ىأحمد مصطف ،1براهيمإضرار رفعت 

 1الحواس
 العربية المملكة القصيم، جامعة البيطري، والطب الزراعة كلية البيطري، الطب قسم 1

 .السعودية
 .مصر أسيوط،كلية الطب البيطري، جامعة  قسم الجراحة، 2 

9:30 – 9:45 

مضادات الميكروبات في سم نوعين من العقارب المحلية في المملكة العربية 

 السعودية
 الغامدي، تهاني عياد & إبراهيم بركات مريم، ريم العجمي

 قسم علم الحيوان، كلية العلوم، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية. 

9:45 – 10:00 

تأثير بعض مضافات الطعام على بعض النواحي الفسيولوجية والبيوكيميائية على 

 ذكور الجرذان البيضاء
 مازن عطية السلمي

 .السعودية العربية المملكةقسم األحياء، الكلية الجامعية بحقل، جامعة تبوك، 

10:00 – 10:15 

 لماميتين في جملقائمتين األصابع المتعددة في االتشخيص والعالج الجراحي لأل

(Camelus dromedarius) 
 مادح سعدان

 العربية المملكة القصيم، جامعة البيطري، والطب الزراعة كلية البيطري، الطب قسم
 ة.السعودي

10:15 – 10:30 

زيادة التوسع الحضري يسبب زيادة في  هل –الجوز  دينامكيات أفراد حشرة منّ 

 ت العاشبة؟اآلفات المحتملة من الحشرا
 طارق أحمد

 .مختبر أبحاث الحشرات، قسم الدراسات العليا لعلم الحيوان، جامعة كشمير، الهند

 م( 2017 إبريل 19) هـ 1438 برج 22 األربعاء :اليوم الثاني

 4 ة:ـــــاعـــقـــال الحيوان والطب البيطري واإلنتاج الحيواني      علوم  الجلسة األولى:            

 د/ ريم العجمي مقرر الجلسة:                                        أ.د/ سعيد باسماعيل رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ظ 12:15 –ص  11:00

11:00 – 11:15 

 داءألا فائقة الكروماتوجرفيا مسح بواسطة الكراتينويد بناء مسارات على التنقيب

الينابيع الحارة في  من الحرارية المزرقة الخضراء الطحالب يف الكتلة وطيف

 المملكة العربية السعودية
 3يتيكاش يشينيش & 1،2الوهاب عبد محمد يالهاد حاتم

، العزيز عبد الملك جامعة 2 ،جدة جامعة بخليص، واآلداب العلوم كلية األحياء، قسم 1
 . السعودية العربية المملكة

 .اليابان ،طوكيو جامعة ،الطبيعية العلوم قسم 3

11:15 – 11:30 

م نشاطها وتقيي ةثبات التركيب البنائي بالطرق الطيفيإ: تشييد وةقواعد مانش جديد

 في الجرذان ةالبيولوجي كمضادات لألكسد
ساره عبد  & 2،3براهيم قبيصيإ، محمد 1رشا زكريا بطران ،1،2نهاد أحمد عبد اللطيف

 4الرحمن الشهري

 ،المركز القومي للبحوث ة،البحوث الصيدليشعبة  ة،قسم كيمياء المركبات الطبيعي 1 
 .مصر القاهرة،

 .السعودية العربية المملكة الطائف، جامعه العلوم، يةكل الكيمياء، قسم 2
 مصر. ،القاهرة جامعه ،الزراعة يةكل ،الحيوية الكيمياء قسم 3

11:30 – 11:45 

 ةيثانول لنباتين على دودة اللوز القرنفليثير مستخلص اإلأث
 1همت زكريا محمد مصطفى & 2،3هبه الشاطر ،1،2وسفهبه ي

 .مصر ،جيزةال الزراعية، البحوث مركز النباتات، وقاية بحوث معهد 1 
  .السعودية العربية المملكة ،جدة جامعة بخليص، واآلداب العلوم كلية ،الكيمياء قسم 2

 ، مصر.المنوفية جامعةمستشفى  والسموم، الشرعي الطب مركز 3

11:45 – 12:00 

 كلوروإيثلين على تميز ونمو الخاليا الجذعية العصبية يدراسة سمية مادة الترا
 & ، أحمد نجيب طهي، شريف عابدين، محمد سالمة، محمود الحسينىمحمد السعيد عبدربه

 ندى محي
 ، مصر.المنصورة جامعة ،العلوم كلية ،الحيوان علم قسم

12:00 – 12:15 

 غرب –( في سوميدانغ Pithecellobium jiringaتوزيع نمط نبات جينكول )

 جافا على أساس الصفات المورفولوجية
 تيتيس & 1إسماعيل ديع   ،1ساري عنجار ديوي راتنا إنتان ،1ماكسيسيلي يوديثيا

 2كورنياوان
 باندونغ، ،بادجادجاران جامعة كلية التمريض، 2قسم إنتاج المحاصيل، كلية الزراعة،  1

 .إندونيسيا

 

 

 

 

 م( 2017 إبريل 19) هـ 1438 رجب 22 بعاءاألر :اليوم الثاني

 1 ة:ـــــاعـــقـــال                الصيدالنية والعلوم الكيمياء الحيوية علوم :الثانيةالجلسة             

 د/ سمير أورقنجي مقرر الجلسة:                                        د/ حسين أبو الريش رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ظ 12:15 –ص  11:00

11:00 – 11:15 

إستجابات البروتينات والعمليات األيضية للبكتيريا العنقودية الذهبية أعقاب النمو 

 في بيئات مشابه للبيئات الموجودة في الجروح
و تيم  2، مارغرت ماكدونالد3، يوهان جوتفري2، هيو دونستن1شيديمحمد الر  موسى

 2روبروت
 .السعودية العربية المملكة حائل، جامعة العلوم، كلية األحياء، قسم 1

 .قسم العلوم وتكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم البيئية والحياة، جامعة نيوكاسل، أستراليا 2
  .قسم الكيمياء والبيولوجيا الجزيئية، جامعة غوتنبرغ، السويد 3

11:15 – 11:30 

المقاومة للمضادات الحيوية والمعزولة العزل والتوصيف الجزيئي للبكتيريا متعددة 

 من إلتهابات المسالك البولية
 3،4& سناء محمد فهمي جاد الرب 1،2، علي السيد علي أبوعامر1أحالم محمد عسيري

 .السعودية العربية المملكة الطائف، جامعة العلوم، كلية، الحيوية التقنية قسم 3األحياء،  قسم 1
 .مصر سوهاج، جامعة العلوم، كلية ،والميكروبيولوجي النبات قسم 2
  .مصر أسيوط، جامعة العلوم، كلية والميكروبيولوجي، النبات قسم 4

11:30 – 11:45 

التأثير المشترك بين عسل السدر اليمني ومانوكا المضاد لبعض البكتيريا الممرضة 

 لإلنسان
نوفل  & 2وائلينوري ال ،1نورو أجابا، 1أحمد عبدهللا الغامدي، 1محمد جافيد أنصاري

   1إبراهيم بايعقوب
 ،ودسع الملك جامعة ،والزراعة غذيةاأل علوم كلية ،النبات وقايةقسم  ،النحل أبحاث كرسي 1

 .السعودية العربية المملكة
  .األمريكية المتحدة الواليات ،نيويورك هدسون، وادي مستشفى 2

11:45 – 12:00 

لصفات المورفولوجية لشغاالت نحل اختبار تأثير عمر القرص الشمعي على بعض ا

 العسل
 & سعد ناصر القحطاني القذافي عبده طه

 المملكة فيصل، الملك جامعة واألغذية، الزراعية العلوم كلية القاحلة، األراضي زراعة قسم
 .السعودية العربية

12:00 – 12:15 

نسيز ضد جتقييم التأثير السمي لبكتيريا المحفزة للنمو وبكتيريا الباصيلص ثيرون

 اكاروس العنكبوت األحمر
  & أحمد إبراهيم السيد إيناس مصطفى قطب قاسم

قسم بحوث اكاروس القطن والمحاصيل، معهد بحوث وقاية النباتات، مركز البحوث 
 الزراعية، الجيزة، مصر. 

 

 

 

 

 م( 2017 إبريل 19) هـ 1438 رجب 22 األربعاء :ليوم الثانيا

ـــاعـــقـــال                                  علوم األحياء الدقيقة       :الثانيةالجلسة               2 ة:ــ

 د/ ماجدة التويجري سة:مقرر الجل                         أ.د/ أحمد رمضاني                  رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ظ 12:15 –ص  11:00

11:00 – 11:15 

من جذور  Pseudomonas fluorescens AK-5عزل وتوصيف البكتيريا 

 البرسيم الحجازي الغير مكونة للعقد الجذرية
 أشرف يسن زكي خليفة

 السعودية. العربية المملكة فيصل، الملك جامعة العلوم، كلية الحياة، علوم قسم

11:15 – 11:30 

 التعبير الجيني المتعلق بتحمل الجفاف في نبات الشعير
 دالتواب، إيمان محمود فهمي & دينا عزيز الخشنمحمد عب ي، فتحريم محسن عبدالمقصود

، ةالزراعي الوراثية الهندسة بحوث معهد، والبروتين النووية األحماض كيمياء بحوثقسم 
  ، الجيزة، مصر.الزراعية البحوث مركز

11:30 – 11:45 

 تكامل الطرق الفالحية والكيميائية لمكافحة العشبة الضارة
 3& عبدالجبار الطيب بابكر 2أحمد، الفاتح 1رشيدة محمد أبوسن

 كلية الزراعة، جامعة بحري، السودان.اآلفات وصحة النبات، قسم  1
 مركز بحوث وقاية المحاصيل، هيئه البحوث الزراعية، السودان.   2

للعلوم والتكنولوجيا،  قسم وقاية النباتات، كلية الدراسات الزراعية، جامعة السودان 3
 السودان. 

11:45 – 12:00 
 تقييم معملي ونصف حقلي للفطريات الممرضة للحشرات على حشرة مّن اللوبيا

 ، منيرة محمد الفاتح & أحمد عدلي إبراهيمسحر سيد علي
 ز البحوث الزراعية، الجيزة، مصر.قسم بحوث الحشرات، معهد بحوث وقاية النباتات، مرك

12:00 – 12:15 

باستخدام قلويدات البيتاكربولين التخليق اآلمن لجزيئات الفضة النانومترية 

والكينازولين لنبات الحرمل النامي بمنطقة نجران وكفاءتها كمبيدات ضد خنفساء 

 الخابرا
 2& داليا بهجت شاور 1، عبدالرحمن عبدهللا آل معدي1جمعة السيد نعناعة

  .السعودية العربية المملكة نجران، جامعة واآلداب، العلوم كلية األحياء، قسم 1
 مصر. الشيخ، كفر جامعة الزراعة، كلية اإلقتصادية، الحشرات قسم 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 م( 2017 إبريل 19) هـ 1438 رجب 22 األربعاء :اليوم الثاني

 3 ة:ـــــاعـــقـــال                                علوم النبات ووقاية النبات  :الثانيةالجلسة             

 د/ أريج باعشن مقرر الجلسة:                                            أ.د/ صالح بازيد  رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ظ 12:15 –ص  11:00

11:00 – 11:15 

دوية البيطرية في سكارس في الخيول لبعض األاإل دراسة حقلية لمقاومة دودة

 منطقة الرياض
، 4فر سعد الشهري، ظا3، محمد صالح اليوسف2، رامي محمد مقبل1عبدهللا دريع العنزي
 6براهيم المحمدإحمدان  & 5براهيم عقله العنزيإ

 العربية المملكة ،الدوادمي ،شقراء جامعة ،اإلنسانية والدراسات العلوم كلية األحياء،قسم  1
 العلوم جامعة البيطري، الطب كلية ساسية،األ البيطرية الطبية العلوم قسم 2 .السعودية

 سعود، الملك جامعة العلوم، كلية الحيوان، علم قسم 3 .دناألر األردنية، والتكنولوجيا
 جامعة ،التطبيقية الطبية العلوم كلية، الطبية المختبرات قسم 4 .السعودية العربية المملكة
، مدينة الموروثيات لتقنية الوطني المركز 5 .السعودية العربية المملكة ،الدوادمي ،شقراء

 الدقيقة الكائنات قسم 6 .السعودية العربية المملكة ،الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
 .السعودية العربية المملكة فيصل، الملك جامعة ،الطب كلية، الطبية والطفيليات

11:15 – 11:30 

لتهاب الضرع تحت اإلكلينيكي إالكفاءة اإلكلينيكية لالكتوفرين اإلبل في عالج 

 باألغنام أثناء اإلدرار
عبد &  3أبوزيد يعل ، عبد هللا2سامح محمد مصطفى النبتيتي ، 1،3عالء بسيوني ٳسماعيل

 3الخالق رمضان الشيخ
 المملكة الطائف، جامعة بتربة، التطبيقية الطبية العلوم كلية الطبية، الحيوية التقنية قسم 1 

 .السعودية العربية
 .مصر زيق،الزقا جامعه البيطري، الطب كلية الحيوان، طب قسم 3 الفارماكولوجيا، قسم 2 

11:30 – 11:45 

 صابةنواع، وأماكن اإلورام في اإلبل العربية: معدل االنتشار، األاأل
، 1، محمد ثروت1براهيمإ، ضرار رفعت 1حسين علي ىحمد مصطفأ، 1فهد عبدهللا السبيل

 3خضير ىمصطف & 2حمد فتحيأ
 العربية لكةالمم القصيم، جامعة البيطري، والطب الزراعة كلية البيطري، الطب قسم 1

 .السعودية
 .مصر أسيوط،قسم الجراحة، كلية الطب البيطري، جامعة  2

 .السعودية العربية المملكة القصيم، جامعة الطب، كلية ،الباثولوجي قسم 3

11:45 – 12:00 

كيموحيوية المرتبطة باإلصابة باإلنفلونزا شديدة الضراوة في -التغيرات المصلي

 الدجاج
 مية عبدالوهاب، إيمان محمد النصري & أنعام األمين داود، ساإقبال سيد أحمد

 ، السودان.معمل البحوث البيطرية المركزي

12:00 – 12:15 

 رانباأل يعلى حلم الجرب ف وحقليا   تأثير زيت الليمون معمليا  
&  2يالسيد عبد الكاف، 2حمد هاشمأشيماء ، 1محروس يليليان ناج، 1بو الحديدأمحمد  يشوق

 3رروبرت ميل
 .مصر سويف، يبن جامعة البيطري، الطب كلية الطفيليات، قسم 1

 ، مصر.الجيزة، الزراعية البحوث مركزي، الحيوان نتاجاإل بحوث معهد 2
، إدينبورغ ،األمريكية الزراعة وزارة، الزراعية البحوثقسم  ،بقارمراض األأمعمل  3

 .األمريكية المتحدة الواليات

 

 م( 2017 إبريل 19) هـ 1438 رجب 22 األربعاء :اليوم الثاني

 4 ة:ــــــاعـــقـــالالحيوان والطب البيطري واإلنتاج الحيواني       علوم  :الثانيةالجلسة             

 د/ أميمة مغربي مقرر الجلسة:                                            أ.د/ خالد البنا     رئيس الجلسة:            
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 وعالموض م 3:00 – 1:00

1:00 – 1:15 

الجودة الميكروبية والتعريف الجزيئي للبكتيريا المرضية المعزولة من حليب اإلبل 

 الخام في منطقة الطائف
، ياسر حمدته السيد الحلموش، عثمان محمد الزهراني & سيد أمين سامي فاروق محمود

 عامر
 . السعودية ةالعربي المملكة الطائف، جامعة العلوم، كلية الحيوية، التقنية قسم

1:15 – 1:30 

صنف غرانوال إلى وسائط   (.Solanum tuberosum L)استجابة البطاطا 

 مغذية مختلفة ومركبات عضوية في زراعة األنسجة بالمختبر
 أنس&  روستيني نيني سومينار، إرني ،نورايني آن

 .سياإندوني باندونغ، ،بادجادجاران جامعةكلية الزراعة،  الزراعية، الهندسة قسم

1:30 – 1:45 

ي كثار نبات كاسيا أنغستيفوليا فإتأثير السيتوكينين و األوكسين في مضاعفة و

 نه مصدر هام لسينوسيدسالمختبر أل
 إرم صديق

 سعود، المملكة العربية السعودية.قسم النبات واألحياء الدقيقة، كلية العلوم، جامعة الملك 

1:45 – 2:00 
 كريفعالية غذاء نباتي مضاد للس
 وائل مصطفى علي محمد

 .، اليمنجامعة عدن، كلية العلوم ،قسم علوم الحياة

2:00 – 2:15 

فحص وتحديد خصائص الخمائر الحيوية المعزولة من الجبن )الحلو( القريش 

 المصري
 2& سليم عبد العزيز سليمان 1إيمان أحمد محمد حلمي

 ،كلية الزراعة قسم علوم األلبان، 2، رجامعة األزه ،للفطريات وتطبيقاتها المركز اإلقليمي 1
 .، مصرجامعة األزهر

2:15 – 2:30 

 القيمة الغذائية للحوم الجمال العربية
، حسين يوسف أحمد، شريف محمد سيد & محمد عبدالسالم أحمد *حسن عباس عبد الرحيم

 عبدالرسول
 .مصر أسيوط، جامعة البيطري، الطب كلية اإلكلينيكية، والتغذية الحيوان تغذية قسم *

2:30 – 2:45 

التشخيص الجزيئي لتجمعات الترناريا الترناتا المعزولة من ثمار الطماطم بصعيد 

 مصر
 2& اوتمار شبرنج 2، فابين رونجا1، محمد حسين1يوسف غرباوي

 قسم النبات، كلية العلوم، جامعة جنوب الوادي، قنا، مصر. 1
 ة هوهينهايم، شتوتجارت، ألمانيا.جامع ،معهد النبات 2

2:45 – 3:00 

 مصر فيتقييم عروش ولب وموالس بنجر السكر كغذاء للحيوان 
& مصطفى عبد الحليم  2، محمود يوسف العايق1، محمد محمد عبد القادر1علي محمد سنارة

 2الحرايري

 مصر. ،محافظة الدقهلية ،بلقاس ،قالبشو ،زيان ،شركة الدقهلية للسكر 1
 كلية الزراعة، جامعة المنصورة، مصر. إنتاج الحيوان،سم ق 2

 

 م( 2017 إبريل 19) هـ 1438 رجب 22 األربعاء :اليوم الثاني

ــــاعـــقـــال                          اإلحيائية والتقنيات األغذية علوم :الثالثةالجلسة               1 ة:ـ

 أ.د/ آمنة ريس مقرر الجلسة:                                               د عامرأ.د/ سي رئيس الجلسة:            
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 الموضوع م 3:00 – 1:00

1:00 – 1:15 
 للترب الملوثة بالكادميوم والرصاص عن طريق نبات حب الملوك المعالجة النباتية

 انتصار النور الطريفي
  .السعودية بيةالعر المملكة العزيز، عبد الملك جامعة العلوم، كلية األحياء،علوم  قسم

1:15 – 1:30 

نتاجية والجودة والمكونات الكيمياوية للبطاطس الري بالماء الممغنط على اإل تأثير

 تحت ظروف الحقل المفتوح
، أحمد محمود الجيزوي، نسرين أحمد صبري، عادل عبد الستار & *محمد إمام رجب

 إبراهيم حسين عثمان
 مصر. شمس،ن قسم البساتين، كلية الزراعة، جامعة عي *

1:30 – 1:45 

 الجوفية الخزانات على وتأثيرها المالحة المياه تداخالت ظاهرة دراسة في مساهمة

 األحساء بواحة
  أحمد حسين عادل & المحمودي السيد أحمد

 . السعودية العربية المملكة اإلحساء، فيصل، الملك جامعة المائية، الدراسات مركز

1:45 – 2:00 
 للتصدير ةنتاج بعض زهور القطف الهامإثة المستخدمة في التقنيات الحدي

 ميمه محمد عبد الكافيأ
 ة، مصر.المنصور ةجامع ة،الزراع ةكلي ،البساتين قسم

2:00 – 2:15 

 لمملكةا في للمياه المستدام ستخدامواإل التربة ملوحة تحديد في بعد عن االستشعار

 السعودية العربية
 الحاج محمد

جامعة الملك ، الجافة المناطق وزراعة والبيئة األرصاد كليةموارد المياه،  قسم علوم وإدارة
 عزيز، المملكة العربية السعودية.عبدال

2:15 – 2:30 

كسدة متقدمة أالصرف بواسطة عمليات  هالملوثة لميا صباغ العضويةزالة األإ

 مضيف البلمرات التناسقية -باستعمال حوافز ضيف
 صفاء الدين حسن حسن عطي

 .مصر، جامعة طنطا ،كلية العلوم ،قسم الكيمياء

2:30 – 2:45 

 إنتاج الديزل الحيوي من نفايات زيوت القلي
 2أشرف طلعت محمد & 1هاله محمد أبوضيف

 .السعودية العربية المملكة، جامعة الطائف ،كلية العلوم ،قسم الكيمياء 1
 .السعودية العربية المملكة، ةجامعة الباح ،كلية الهندسة ،قسم الهندسة الميكانيكية 2

2:45 – 3:00 

والمخاطر الصحية لمياه الشرب من محطات معالجة المياه  التلوث الميكروبي

 األهلية
 عبد الرحيم يرانيا فتح & ، رامي سيد يحيىسالمة أبواليزيد عوف

 ، مصر.جامعة القاهرةقسم النبات والميكروبيولوجي، كلية العلوم، 

 

 

 

 م( 2017 إبريل 19) هـ 1438 رجب 22 األربعاء :اليوم الثاني

 2 ة:ـــــاعـــقـــال       علوم المياه والتربة والتلوث البيئي                 :الثالثةالجلسة             

 د/ وفاء التيسان مقرر الجلسة:                                               سمير قاريد/  ئيس الجلسة:ر            
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 الموضوع م 3:00 – 1:00

1:00 – 1:15 

دراسة صفات حبوب اللقاح لبعض أنواع مختارة من فصيلة حنك السبع )بمفهومها 

 الواسع(
 2لولوة محمد المسعودي&  1سعاد عبد هللا حسن

 .مصر ،جامعة عين شمس ،كلية العلوم ،قسم النبات 1
 .يةالسعود العربية المملكة الطائف، جامعة العلوم، األحياء، كلية قسم 2

1:15 – 1:30 

لمكافحة أمراض البياض الدقيقي  WP %6تقييم المبيد الفطري الحيوي بيو ارك 

(Levillula taurica( واللفحة المبكرة )Alternaria alternataفي الطماطم ) 
 سعاد عبد الجميل محمد أحمد

وث قسم بحوث األمراض، مركز بحوث المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعية، هيئة البح
 ودان.الزراعية، الس

1:30 – 1:45 

 Mangrove plume moth Cenolobaالتسجيل األول لعثة ثمار المانجروف 

(Walker, 1864)obliteralis  في المملكة العربية السعودية 
 أسامة محمد حسن محمد

 قسم األحياء، كلية العلوم، جامعة جازان، المملكة العربية السعودية.

1:45 – 2:00 

 لهجين والقدرة على التآلف في هجن الخيارقوة ا
 2& محمد عبدالحميد عابدين 1سليمان أحمد عمران

 قسم تربية الخضر، معهد بحوث البساتين، مركز البحوث الزراعية، اإلسكندرية، مصر. 1
 العربية المملكة الشمالية، الحدود جامعة برفحاء، كلية العلوم واآلداب األحياء، قسم 2

  . السعودية

2:00 – 2:15 

استحداث ونمو الكالس من بتالت الورد الطائفي ودراسة محتواه من المنتجات 

 الثانوية
 2& سارة مسعود مهدي اليامي 1هدير يحيي درويش، 1صالح علي بازيد

 .السعودية العربية المملكة الطائف، جامعة العلوم، األحياء، كلية قسم 2 الحيوية، التقنية قسم 1

2:15 – 2:30 

تأثيرات السامة والبيولوجية لزيتي النيم والجوجوبا كطعوم سامة على الدودة ال

 القارضة السوداء
 & سعاد محمد عثمان عادل محمد الراوي

قسم بحوث آفات المحاصيل الحقلية، معهد بحوث وقاية النباتات، مركز البحوث الزراعية، 
 الجيزة، مصر.

2:30 – 2:45 

 صابة بسوسة النخيل الحمراءقابلية بعض األصناف الجافة لإل
Rhynchophorus ferrugineus (Oliv.) 

     ، عبدهللا الحسين عبدالمنعم، عبدالمنعم عبدالودود البنا & شريف عبدربه عيد حسين
 حسين خليل

 .مصر األزهر، جامعة الزراعة، كلية، قسم وقاية النبات

2:45 – 3:00 
 ة لبادرات نبات البرسيم الحجازيتأثير غاز األوزون الجوي على مكونات الخلي

 محمد الزيدي عبدالرحمن راشد المسلّم، عبدهللا رشيد الدعيجي & 
 .السعودية العربية المملكة سعود، الملك جامعة العلوم، كلية الدقيقة، واألحياء النبات قسم

 

 م( 2017 إبريل 19) هـ 1438 رجب 22 األربعاء :اليوم الثاني

ــــاعـــقـــال                                علوم النبات ووقاية النبات  :الثالثةالجلسة               3 ة:ـ

 د/ ملوك الخزان مقرر الجلسة:                                             د/ أحمد كنسارة رئيس الجلسة:            
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 الموضوع م 3:00 – 1:00

1:00 – 1:15 

ل المحتم ياألحادية والدور التحسين سمية الخصية المحدثة بجلوتامات الصوديوم

 لكال  من السلينيوم وفيتامين هـ في ذكور الجرذان
 ريهام زكريا حمزة&  محمد سالم الحربي

 . السعودية العربية المملكة الطائف، جامعة العلوم، كلية األحياء، قسم

1:15 – 1:30 

ضد سمية  خيمية(الة ل، العائPetroselinum crispumتأثير عصير البقدونس )

 (Mus Musclusالكادميوم العصبية في الفئران البيضاء )
 جمعان عجارم & ، أحمد عالمصالح معوضة

 .لرياض، المملكة العربية السعوديةقسم علم الحيوان، كلية العلوم، جامعة الملك سعود، ا

1:30 – 1:45 

طرابات ضنتائج الفحص بالموجات فوق الصوتية في اإلبل العربية التي تعاني من إ

 مختلفة في الجهاز البولي
 فهد السبيل & محمد ثروت

 العربية المملكة القصيم، جامعة البيطري، والطب الزراعة كلية البيطري، الطب قسم
 .السعودية

1:45 – 2:00 

 يف يفريقدراسات بيولوجية وسيرولوجية جزيئية حديثة على فيروس الحصان اإل

 2446-2441ية بالمملكة المنطقتين الوسطى والشرق يالخيول ف
 النعيم عبد المحسن عبدهللا ي &الحماد يمحمد عل ،ماجد جمعة حميدة

 الملك جامعة الحيوانية، والثروة البيطري الطب كلية ،قسم األحياء الدقيقة والطفيليات 
 .السعودية العربية المملكة فيصل،

2:00 – 2:15 

 أسماك في الثقيلة المعادن لبعض الحيوية المعالجة في الطفيلية الديدان دور

 ديةالسعو العربية بالمملكة جدة في( Lethrinus mahsena) الشعور
 حسن آمال&  الهاللي حنان

 .السعودية العربية المملكة العزيز، عبد الملك جامعة العلوم، كلية األحياء، قسم

2:15 – 2:30 

 ليجالخ بمياه ريةالبح األسماك أنواع بعض في الفقري بالعمود الخلقية التشوهات

 السعودية العربية بالمملكة الجبيل منطقة في العربي
 يالزهران سعيد هللا عبد&  إبراهيم محمد مصطفى

 .السعودية العربية المملكةوزارة الزراعة، ، الجبيل بمحافظة السمكية الثروة فرع

2:30 – 2:45 

ى حفظ السائل تأثير إضافة البالزما المنوية للتيوس واإلبل لمخفف الترس عل

 لكباش النعيمي بالتبريد المنوي
 ، إسالم سعد الدين & عبدهللا العويمرمجدي باهاديأيمن سويلم، 

 العربية المملكة سعود، الملك جامعة والزراعة، األغذية علوم كلية الحيواني، اإلنتاج قسم
 .السعودية

2:45 – 3:00 

 يفية وتركيب الحمض النووي فيتأثير منكهات األطعمة على البنية التركيبية والوظ

 بعض األعضاء الحيوية في الجرذان
 2& أحمد صفار 2، جيهان سرور2أمينة عيسوي، 1لطيفة خياط

 .السعودية العربية المملكة القرى، أم جامعة التطبيقية، العلوم كلية األحياء، قسم 1
 .مصر اإلسكندرية، جامعة العلوم، كلية الحيوان، علم قسم 2

 

 م( 2017 إبريل 19) هـ 1438 رجب 22 األربعاء :اليوم الثاني

 4 ة:ـــــاعـــقـــال الحيوان والطب البيطري واإلنتاج الحيواني       علوم  :الثالثةالجلسة             

 د/ عزام اليعقوب مقرر الجلسة:                                            محمد الحربي د/  رئيس الجلسة:            



  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

37 
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 الموضوع م 5:30 – 4:15

4:15 – 4:30 

بروتين جليكو-المحاكاة الحاسوبية والتجارب الخلوية على التفاعل بين الببرين وبي

 والتي تحسن من فعالية دوكسوروبيسين المضادة للسرطان
 1،5 محمد عبده خضر،  1،4 براهيمإأحمد رجا ،  3، 2عزه علي الشيخ،  2، 1محمد علي مرسي

 6اهرعبدهللا يوسف الط& 
قسم  2 .المملكة العربية السعودية ،قسم العلوم الصيدلية، كلية الصيدلة اإلكلينيكية، جامعة الملك فيصل  1

قسم العلوم الصحية األساسية، كلية الطب، جامعة األميرة  3. الفارماكولوجي، كلية الطب، جامعة المنيا، مصر

 5 .م الكيمياء الحيوية، كلية الصيدلة، جامعة المنيا، مصرقس 4. المملكة العربية السعودية نورة بنت عبد الرحمن،

قسم علم وظائف األعضاء والكيمياء الحيوية  6 .قسم الكيمياء الصيدلية، كلية الصيدلة، جامعة حلوان، مصر

 .والفارماكولوجي، كلية الطب البيطري، جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية

4:30 – 4:45 

 يلجين الجلوتاثيون بروكسديز ف يت الصوديوم على التعبير الجينتأثير سيلينا

 بمادة األدرياميسين ةالجرذان المعالج يالقلب ف ةعضل
 ماهر يمحمد عل&  ، مها السعيد، جهاد رمضانيالسعيد الشربين

 صر.م المنصورة، جامعة البيطري، الطب كلية التغذية، وكيمياء الحيوية الكيمياء قسم

4:45 – 5:00 

 كادينين وكاالرنين في الزيت الطيار-فيالندرين وسابينين ودلتا-لفاأالتعرف على 

 للفلفل رفيع األوراق
  2،3علي محمد هيثم&  1محمد زيدان محمد سالم

 .مصر اإلسكندرية، جامعة الزراعة، كلية األخشاب، وتكنولوجيا الغابات قسم 1 
 .السعودية العربية المملكة سعود، الملك معةجا العلوم، كلية الدقيقة، واألحياء النبات قسم 2 

 الزراعية، البحوث مركز البساتين، بحوث معهد الخشبية، األشجار بحوث قسم 3 
 .مصر اإلسكندرية،

5:00 – 5:15 

التأثير الوقائي لحليب الجمال على التغيرات الجينية والهستوباثولوجية الخاصة 

 ها مرض السكريالمحدث ب بالخصوبة في ذكور جرذان الويستر
 محمد عبده نعسان&  ، حسام فؤاد عطيةمحمد محمد سليمان

 العربية المملكة، جامعة الطائف ،كلية العلوم الطبية التطبيقية ،قسم المختبرات الطبية
 .السعودية

5:15 – 5:30 
 قياس تأثير تقنية الغيار بالبروبوليس على مدى إلتئام جروح القدم السكري المتقيح

 مهني كارم محمد
 .مصر الوادي، جنوب جامعة الزراعة، كلية، قسم وقاية النبات

 

 

 

 

 

 

 م( 2017 إبريل 19) هـ 1438 رجب 22 األربعاء :اليوم الثاني

 1 ة:ــــــاعـــقـــال               نيةالصيدال والعلوم الكيمياء الحيوية علوم :الرابعةالجلسة             

 منى الشريفد/  مقرر الجلسة:                                            د/ هيثم علي      س الجلسة:ـرئي            



  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

38 
 

 للجمعية السعودية لعلوم الحياة الثالثونالثاني والسنوي اللقاء 

 2030" رؤية في البيئية والتنمية اإلنسان"
 هـ2428 رجب 12-12خالل الفترة 
 م 1227 إبريل 12-28الموافق 

   مكة المكرمة – أم القرى جامعةللمرة الثانية وتستضيفه 
Society: Meeting of Saudi Biological ndThe 32 

 "Human and Environmental Development in Vision 2030" 

21-23 Rajab, 1438 H (18-20 April, 2017) 

Hosted for the second time by Umm al-Qura University, 

Makkah Al-Mukarramah 

 

 

 

 الموضوع م 5:30 – 4:15

4:15 – 4:30 

الكشف عن فيروس إلتفاف أوراق البقوليات في حقول البرسيم النامي في المناطق 

 المختلفة من المملكة العربية السعودية وفي النباتات واألعشاب النامية
  ، محمد علي الصالح & محمود أحمد عامرعمر أحمد عبد هللاحمد الشهوان، إبراهيم م

عود، المملكة العربية قسم وقاية النبات، كلية علوم األغذية والزراعة، جامعة الملك س
 السعودية. 

4:30 – 4:45 

التحلل البيولوجي للنفط الخام باستخدام عزلة بكتيرية جديدة وتقييم السمية 

 الوراثية
 1،4& هالة محمد عبد المجيد 1،3، عزيزة محمد حسن1،2محمد فهمي جادالربسناء 

  .السعودية العربية المملكة الطائف، جامعة العلوم، كلية الحيوية، التقنية قسم 1
  .مصر أسيوط، جامعة العلوم، كلية والميكروبيولوجي، النبات قسم 2

 ، مصر.قسم بيولوجيا الخلية، المركز القومي للبحوث، الجيزة 3
 مصر. المنصورة، جامعة العلوم، كلية النبات، قسم 4

4:45 – 5:00 
 عزل البكتيريا من لوحة األسنان

 خطيب سيد إسماعيل
 .السعودية العربية المملكة جازان، جامعة العلوم، كلية األحياء، قسم

5:00 – 5:15 

 التصنيع الحيوي لجزيئات الفضة النانوية واستخداماتها الطبية
 2،3& سناء محمد فهمي جادالرب 1، إيمان محمد حلواني1سعيد الزهرانيسهام 

 .السعودية العربية المملكة الطائف، جامعة العلوم، كلية، الحيوية التقنية قسم 2األحياء،  قسم 1
  .مصر أسيوط، جامعة العلوم، كلية والميكروبيولوجي، النبات قسم 3

5:15 – 5:30 

ديب: تأثير اإلشعاع، التركيب الكيماوي والنشاط الزيوت األساسية للنعناع الم

 البكتيري
 & محمد الزيدي  *وليد وفيق محمد

، مركز الدراسات التطبيقية لبحوث النباتات الطبية، الهيئة القومية يقسم البيوتكنولوج *
 ية، القاهرة، مصر. للرقابة والبحوث الدوائ

 

 

 

 

 

 

 

 م( 2017 إبريل 19) هـ 1438 رجب 22 األربعاء :اليوم الثاني

 2 ة:ــــــاعـــقـــال                                 يقة      علوم األحياء الدق :الرابعةالجلسة             

 د/ سهام الزهراني مقرر الجلسة:                                            أ.د/ علي بهكلي   س الجلسة:ـرئي            
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 الموضوع م 5:30 – 4:15

4:15 – 4:30 

فحص التنوع الجيني بين ثالثة أصناف للرمان تقع في مصر ومحافظة الطائف 

 بالمملكة العربية السعودية
، حسام محمد 1إسماعيل أحمد إسماعيل، 1، عطية عمر عطية1الدسوقي سالمان دسوقي

 1& أحمد جابر 1، محمد محمود حسن2زكريا
 المملكة العلمي، جامعة الطائف،وحدة التقنية الحيوية والهندسة الوراثية، عمادة البحث  1

   .السعودية العربية
 البحوث مركزمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، قسم التحول الوراثي للنبات،  2

 .مصر الجيزة، الزراعية،

4:30 – 4:45 

تأثير العدوى بالميكوريزا والخميرة على مستوى الفينوالت والقدرة المضادة 

 لنووي بالعنب )صنف الربيير(للتأكسد وحماية الحمض ا
 عوف اليزيد أبو سالمه&  سلوى عبد الموجود عبد المقصود

 .مصر القاهرة، جامعة العلوم، كلية والميكروبيولوجي، النبات قسم

4:45 – 5:00 

 أثر التداخل بين فطر المايكوريزا ومبيدات الحشايش في إدارة طفيل البودا
 2& عبدالجبار الطيب بابكر 1ني، مقدام الشيخ عبد الغ1سهى حسن أحمد

 ، السودان.معهد أبحاث البيئة والموارد الطبيعية والتصحر، المركز القومي للبحوث 1
للعلوم والتكنولوجيا،  قسم وقاية النباتات، كلية الدراسات الزراعية، جامعة السودان 2

 السودان. 

5:00 – 5:15 

 تربية هجين بطيخ مصري جديد طراز الجيزة
 2سلوى السيد مرسي محمد&  1أحمد عمرانسليمان 

 قسم تربية الخضر، معهد بحوث البساتين، مركز البحوث الزراعية، اإلسكندرية، مصر. 1
قسم البيولوجيا الجزيئية، معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، جامعة مدينة  2

 مصر. السادات،

5:15 – 5:30 

لداخلي المتعايش مع أشجار األكاسيا في جنوب غرب تنوع ووفرة فطر الميكوريزا ا

 المملكة العربية السعودية
 ، الطيب، عماد & الحبيبمصباح

 ازان، المملكة العربية السعودية.مركز البحوث والدراسات البيئية، جامعة ج

 

 

 

 

 

 

 

 م( 2017 إبريل 19) هـ 1438 رجب 22 األربعاء :اليوم الثاني

ـــاعـــقـــال                                علوم النبات ووقاية النبات  :الرابعةالجلسة               3 ة:ــ

 نهاد قمقمجيد/ مقرر الجلسة:                                            أ.د/ آمنة صديق  س الجلسة:ـرئي            
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 الموضوع م 5:30 – 4:15

4:15 – 4:30 

ستخدام جرعة رحمية ابل بعد مصل وحليب اإل يمستوى الكلوروتتراسيكلين ف

 لتهابات بطانة الرحم السريريةإحاالت  يواحدة منه ف
 خالد أبو سعده & دي وحيد، م بازالو، مرزوق العكنة، مجي، أحمد عبد الغنبراهيم غنيمإ

 فيصل، الملك جامعة الحيوانية، والثروة البيطري الطب كلية اإلكلينكية، الدراسات قسم
 .ديةالسعو العربية المملكة

4:30 – 4:45 

 دراسة مقارنة للمظهر التشريحية الخارجية لقوائم خيول القفز والسباق
 جمال علوش

قسم الطب البيطري، كلية الزراعة والطب البيطري، جامعة القصيم، المملكة العربية 
 .السعودية

4:45 – 5:00 

لى أداء عتأثير استخدام البريبايوتك والبروبيوتك والسينبيوتك والحمض العضوي 

 النمو وميكروبات األمعاء في دجاج اللحم
 ، شريف عبد الرحيم، وليد الغريب & محمود حسانينسعد السلطان

 ،الحيوانية والثروة البيطري الطب كلية الحيوان، ورعاية البيطرية العامة الصحة قسم
 .السعودية العربية المملكة فيصل، الملك جامعة

5:00 – 5:15 

بوهيدراتي أم مصدر بروتيني لنمو الُحميل ونشاط الجسم هل مطلوب مصدر كر

 األصفر خالل مرحلة الحمل المتأخر في النعاج؟
 مصطفى محمد زيتون

 العربية المملكة القصيم، جامعة البيطري، الطبو الزراعة كلية الحيواني، اإلنتاج قسم

 .السعودية

5:15 – 5:30 

في مواسم الحج في مسالخ مخالفات وأخطاء الجزارة على الهدي واألضاحي 

 (4المعيصم)
 غسان فايز الطبري

 الملك جامعة الحيوانية، والثروة البيطري الطب كلية الحيوان، ورعاية العامة الصحة قسم
 .السعودية العربية المملكة فيصل،

 

 

 

 

 

 

 

 

 م( 2017 إبريل 19) هـ 1438 رجب 22 األربعاء :اليوم الثاني

 4 ة:ــــــاعـــقـــالالحيوان والطب البيطري واإلنتاج الحيواني       علوم  :الرابعةالجلسة             

 انتصار السحيبانيد/  مقرر الجلسة:                                           عبدهللا الدغيمد/ أ. س الجلسة:ـرئي            



  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

41 
 

 للجمعية السعودية لعلوم الحياة الثالثونالثاني والسنوي اللقاء 

 2030" رؤية في البيئية والتنمية اإلنسان"
 هـ2428 رجب 12-12خالل الفترة 
 م 1227 إبريل 12-28الموافق 

   مكة المكرمة – أم القرى جامعةللمرة الثانية وتستضيفه 
Society: Meeting of Saudi Biological ndThe 32 

 "Human and Environmental Development in Vision 2030" 

21-23 Rajab, 1438 H (18-20 April, 2017) 

Hosted for the second time by Umm al-Qura University, 

Makkah Al-Mukarramah 

 

 

 

 الموضوع ص 10:30 – 8:30

8:30 – 8:45 

 ربيةالع المملكة الرياض، في حشراتال وخالفة الجثث تحلل على تؤثر التي العوامل

 السعودية
 القحطاني  عبدهللا & السبيعي مدغم ،يمشال أشرف

 . السعودية العربية المملكة سعود، الملك جامعة العلوم، كلية الحيوان، علم قسم

8:45 – 9:00 

 اليمن عدن، في الحيات ألنواع وصفية دراسة
   1،2بسيس محفوظ سالم

 .السعودية العربية المملكة ،جازان جامعةالعلوم، كلية  ،األحياء قسم 1
 .اليمن عدن، جامعة التربية، كلية األحياء، قسم 2

9:00 – 9:15 

 حبيبيال للخشب الحيوي التحلل على الخشبية للحبيبات القبلية المعامالت تأثير

 النخيل جريد من وكل بروبيلين البولي من المصنع البالستيكي
 عارف محمد إبراهيم & محمود محمد مايسة ،سالم زيدان محمد ،ناصر السيد عبد رمضان

 . مصر اإلسكندرية، جامعة الزراعة، كلية األخشاب، وتكنولوجيا الغابات قسم

9:15 – 9:30 

 اإلحيائي التنوع على وأثره للبيئة والقانوني المؤسسي البناء
  2ماماإل هللا دفع طارق & 1كرار بابكر عباس عصام

 ، السودان.كردفان غرب جامعة، كلية التربية، فياالجغرا قسم 1
 السودان.، النيلين جامعةكلية القانون،  2

9:30 – 9:45 

 في( يكابيرس سلفادورا) السواك نبتة فيزيولوجيا على والفيضانات الملوحة تأثير

 جازان منطقة
 1خميرة الحبيب ،2التركي علي تركي ،1المحضي مصباح ،1التونكتي الطيب

 .السعودية العربية المملكة جازان، جامعة، البيئية والدراسات البحوث مركز 1
 بيةالعر المملكة، والتقنية للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة، والبيئة األحياء بحوث معهد 2

 .السعودية

9:45 – 10:00 

 وحالة باتيالن اإلحيائي التنوع على وراثيا   المحوّرة والنباتات البيئية التغيرات تأثير

 العربية بالمنطقة الغذائي األمن
 عمر جعفر العابدين زين مها

 ، السودان.الزراعية البحوث هيئة، الغالل بحوثقسم 

10:00 – 10:15 
 بقوة السعودية الفلورا يدمر جدا   خطير غاز نبات المسكيت نبات: تنبيه

  الشريف علي عماد
 . السعودية العربية لمملكةا ،جدة جامعة بخليص، واآلداب العلوم كلية األحياء، قسم

10:15 – 10:30 
 مصر ،مصر جنوب ،بسوهاج الثقيلة بالعناصر البيئي للتلوث ركمؤش النحل عسل

 عمر  سيد محمود&  براهيمإ سليمان مدحم ،*عمران سيد ناجح
 .  مصر سوهاج، جامعة الزراعة، كلية النبات، وقاية قسم *

 

 

 

 م( 2017 إبريل 20) هـ 1438 رجب 23 الخميس :اليوم الثالث

 1 ة:ـــــاعـــقـــال                  البيئة والتنوع األحيائي والحياة الفطرية الجلسة األولى:            

 د/ أشرف مشالي مقرر الجلسة:                                           أ.د/ فيصل بغدادي رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ص 10:30 – 8:30

8:30 – 8:45 

تحلل النفتالين والبيرين بواسطة ثالث سالالت بكتيرية معزولة من موقع تلوث 

 نفطي في الخليج العربي
 & كريم مالك أسعد أحمد الذكير

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية  ، كلية العلوم،قسم علوم الحياة
  السعودية.

8:45 – 9:00 

 يشطات الحيوية على أشجار البرتقال بسرة النامية فالمن المعاملة ببعضتأثير 

 الرملية ياألراض
 2نبيل مصطفى ثابت & 1ياذلمحمود الش يسام

 مصر اإلسكندرية، جامعة الزراعة، كلية الفاكهة، قسم 1
 .مصر ، القاهرة،للبحوث يالمركز القوم، ينتمعهد بحوث البساالفاكهة، م قس 2

9:00 – 9:15 

 يجهاد الملحبية والعطرية تحت ظروف اإلنتاج النباتات الطإ
 السيد أبو الفتوح عمر & حسين عبد الباسط سيد األهل

 يالمركز القوم ،والدوائية الصيدلية الصناعات شعبة ،والعطرية الطبية النباتات قسم
 .مصر ،القاهرة، للبحوث

9:15 – 9:30 

 الترب الرملية استخدام التقنيات اآلمنة في معالجة الحمأة تحت ظروف استصالح
 2إيمان عاشور&  1سمير رضوان

 يومالق المركز ،والبيولوجية الزراعية البحوث شعبة الزراعية، الميكروبيولوجياقسم  1
 ، مصر.القاهرة ،للبحوث

 .رة، مصرجامعة المنصوقسم الميكروبيولوجي، كلية الزراعة،  2

9:30 – 9:45 
 المائية والنباتات إثراء المغذيات
 العطوي عائشة & انعرف صوفيا

 . السعودية العربية المملكة تبوك، جامعة العلوم، كلية األحياء، قسم

9:45 – 10:00 

بيداتا(: )فوشيا كوس يللعناصر الثقيلة بواسطة نبات الصوف المائ يالتثبيت النبات

 منظور معالجة التلوث بالنبات
 خالد منصور ي &صفية غاز ،فاطمة غريب ،طارق جالل

 .مصر، جامعة حلوان ،العلوم ي، كليةوالميكروبيولوج تالنباقسم 

10:00 – 10:15 

 الزينة بساتين في الرمادية المياه استخدام إعادة
 خالد محمود & جمال راوية، الباجوري خالد، *بحيري حسين زينب ،العوضي نبيل محمد

 محمد 
 ، مصر.شمس عين جامعة ،الزراعة كلية، البساتين قسم * 

10:15 – 10:30 
 نتح وبيانات التربة في جدولة الري-استخدام النماذج الرياضية للبخر

 وائل محمد عمران
 مصر. المنوفية، جامعة الزراعة، كلية األراضي، علوم قسم

 

 

 م( 2017 إبريل 20) هـ 1438 رجب 23 ميسالخ :اليوم الثالث

 2 ة:ـــــاعـــقـــال                       علوم المياه والتربة والتلوث البيئي الجلسة األولى:            

 وداد الجهنيد/  مقرر الجلسة:                                            أ.د/ أسعد الذكير  رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ص 10:30 – 8:30

8:30 – 8:45 

دور بعض عوامل المكافحة الحيوية ضد مرض تدهور الجوافة وتحسين نمو 

 أشجار الجوافة
& صابرين  2، ماجدة محمد فهمي خليفة2، فتح هللا محمد زيتون1يونس خيرهللا عون حمد

 2محمد علي زيادة
 العربية المملكة سعود، الملك جامعة والزراعة، األغذية علوم كلية النبات، وقاية قسم 1

 .مصر اإلسكندرية، جامعة الزراعة، كلية النبات، أمراض قسم 2 .السعودية

8:45 – 9:00 

أثير النيتروجين الحيوي والمعدني على إنتاجية القمح تحت ظروف األراضي ت

 حديثة االستصالح
 عصام الدين عبدالهادي عبداللطيف

 .مصر الوادي، جنوب جامعة الزراعة، كلية، المحاصيلقسم 

9:00 – 9:15 

تخفيف تأثير اإلجهاد الملحي بتطبيق خارجي لحمض األسكوربيك على محتويات 

 مالطماط نبات علىكسدة إلنزيمات الكتاالز والعناصر المعدنية المغذية مضادات األ
 3ريم أحمد باسبع&  2، صالح علي بازيد1حميدة السيد أحمد السيد

  .السعودية العربية المملكة القرى، أم جامعة التطبيقية، العلوم كلية األحياء، قسم 1
 العربية المملكة الطائف، جامعة م،العلو يةكل األحياء، قسم 3 ،الحيوية التقنية قسم 2 

 .السعودية

9:15 – 9:30 

 ية،الشمال سيناء جبال في العرعر ألشجار التسلسلي والتحليل العمري التركيب

 مصر
 2& هانز ليندرهولم 2، أندريا زيم1عماد فرحات

 .مصر حلوان، جامعة العلوم، كلية والميكروبيولوجي، النبات قسم 1
 .السويد وتنبرغ،غ عةجام األرض، علوم قسم 2

9:30 – 9:45 
 تحسين تحمل الملوحة في نبات حصالبان باستخدام حمض الساليسيليك

 مايسة محمد مرسي & فهمي عبد الرحمن صادق حسن ،نورة غويزي سعد الجودي
 .السعودية العربية المملكة الطائف، جامعة العلوم، كلية األحياء، قسم

9:45 – 10:00 

 يدان الخيطية الممرضة للحشرات في الجفاف بطريقة مستحدثةزيادة العدوى بالد
 سهير فيصل أمين اللقوة

 الزراعية، البحوث مركز النباتات، وقاية بحوث معهد، اآلفات فسيولوجيا بحوث قسم
  .مصر ،الجيزة

10:00 – 10:15 

تأثير الرمال السوداء على سمية خاليا وطفرات بعض األنواع النباتية بمنطقة 

 ، مصربلطيم
 & إلهام رياض سالمة سليمان محمد سليمان أحمد سليمان

 .مصر حلوان، جامعة العلوم، كلية والميكروبيولوجي، النبات قسم

10:15 – 10:30 

يولوجية لصنفين من تأثيرات اإلجهاد الملحي على الصفات المورفولوجية والفس

 في تحملهم للملوحة القمح مختلفين
 يباني & يحيى رفاعي، ناصر السحصالح الهنداوي

 العربية المملكة سعود، الملك جامعة والزراعة، األغذية علوم كلية النباتي، اإلنتاج قسم
 .السعودية

 م( 2017 إبريل 20) هـ 1438 رجب 23 الخميس :اليوم الثالث

ـــاعـــقـــال                                 علوم النبات ووقاية النبات الجلسة األولى:              3 ة:ــ

 د/ منى راعي مقرر الجلسة:                                    أ.د/ عبدالرحمن آل حجر رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ص 10:30 – 8:30

8:30 – 8:45 

التقييم بالموجات فوق الصوتية والصفة التشريحية المرضية لورم غدي ليفي في 

 العالج الجراحي ضرع عجلة جاموس مع إشارة خاصة إلى
 & محمد حامد السيد الشافعي

 العربية المملكةقسم الطب البيطري، كلية الزراعة والطب البيطري، جامعة القصيم، 
 .السعودية

8:45 – 9:00 

التأثير البيوكيميائي والوقائي للكركمين على التعبير الجيني وأنشطة مضادات 

 مة باألفالتوكاألكسدة في أنسجة الكلى والخصى للجرذان المسم
 صبري محمد البحر

قسم وظائف األعضاء والكيمياء الحيوية واألقربازين، كلية الطب البيطري، جامعة الملك 
 .السعودية العربية المملكةفيصل، 

9:00 – 9:15 

 كفاءة حليب اإلبل في حماية الخصية من التسمم بالرصاص
 عبدالدايم زكريا محمد علي حسن

كيمياء الحيوية واألقربازين، كلية الطب البيطري، جامعة الملك قسم وظائف األعضاء وال
 .السعودية العربية المملكةفيصل، 

9:15 – 9:30 

تقييم أعالف الدجاج الالحم المتاحة في األسواق باستخدام جهاز التحليل الطيفي 

 النعكاس األشعة تحت الحمراء
 & شهاب البلوشي شريف محمد عبد الرحيم

 ،الحيوانية والثروة البيطري الطب كلية الحيوان، ورعاية البيطرية ةالعام الصحة قسم
 .السعودية العربية المملكة فيصل، الملك جامعة

9:30 – 9:45 
 التأثير المعملي لألرجنين ال على بعض الخصائص الفسيولوجية لحيامن األغنام

 ، مجدي رمضان & خالد زكيتيسير إسماعيلخالد الشحات، 
 مصر. القاهرة، جامعة البيطري، الطب كلية اإلصطناعي، والتلقيح لتناسلوا قسم التوليد

9:45 – 10:00 

الفتق البطني السفلي والورم األصفر والورم الدموي في الحمام المصري السريع: 

 التشخيص والتدخالت الجراحية
 2& محمد جمعة 1محمد عبده نعسان

 .مصر الزقازيق، جامعة يطري،الب الطب كلية قسم الجراحة، 2الباثولوجي،  قسم 1

10:00 – 10:15 

التنوع في جينات الميك في عدوى حقلية لفيروس مرض الماريك في المملكة 

 العربية السعودية
 ، مالك الحبيب & يوسف الحماديإبراهيم الصباغمحمود حسنين، 

 يصل،ف الملك جامعة الحيوانية، والثروة البيطري الطب كلية اإلكلينكية، الدراسات قسم
 .السعودية العربية المملكة

10:15 – 10:30 

التأثير الوقائي لزيت الزيتون البكر الممتاز ضد التسمم الكبدي الناتج عن 

 الباراسيتامول في الفئران السويسرية البيضاء
 لطيفة خياط

 .السعودية العربية المملكة القرى، أم جامعة التطبيقية، العلوم كلية األحياء، قسم

 

 م( 2017 إبريل 20) هـ 1438 رجب 23 الخميس :اليوم الثالث

 4 ة:ــــــاعـــقـــال الحيوان والطب البيطري واإلنتاج الحيواني      علوم  الجلسة األولى:            

 د/ لطيفة خياط الجلسة:مقرر                                             أ.د/ صبري البحر رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ظ 12:15 –ص  11:00

11:00 – 11:15 

التوصيف البيولوجي الجزيئي لفيروس كورونا الخيول في المنطقتين الشرقية 

 2446-2441والوسطى بالمملكة 
 ، محمد علي الحمادي & عبد المحسن عبدهللا النعيم*ماجد جمعة حميدة

 الملك جامعة ،الحيوانية والثروة البيطري الطب ، كليةوالطفيليات الدقيقة األحياء قسم *
 .السعودية العربية المملكة فيصل،

11:15 – 11:30 

استجابة الجاموس الحالب إلضافة اإلنزيمات المحللة لأللياف إلى عالئقها وتأثير 

 ذلك على صفات اللبن والجبن المنتج
 حمد حسن زغلولأ ي &هالة محمد بيوم ،جيهان محمد قاسم ،عبدالقادر محمود خليف

 .مصر ،القاهرة للبحوث، القومي المركز األلبان،لوم ع قسم

11:30 – 11:45 

استسقاء رأس حميلي، تدمي الرحم، فتق رحمي قبل فخذي وغياب فتحتي الفرج 

 في نادرة والمستقيم مع ناصور خلقي بين المستقيم والمهبل: أربع حاالت

 الصغيرة المجترات
 1فهد السبيل، 1السيد الشافعي ،2فتحي أحمد، 1حسين ىأحمد مصطف ،1براهيمإضرار رفعت 

 1عبدهللا الحواس &
 العربية المملكة القصيم، جامعة البيطري، والطب الزراعة كلية البيطري، الطب قسم 1

 .السعودية
 .مصر أسيوط،قسم الجراحة، كلية الطب البيطري، جامعة  2 

11:45 – 12:00 
 acter baumanmiiAcintobالخلل الكبدي والكلوي في فئران معداه بـ 

 2& انجى موافى 2، هبة الدجله1هناء سراج ،1جمال إدريس
 .مصر المنصورة، ، جامعةكلية الطب 2العلوم،  كلية الحيوان، علم قسم 1

12:00 – 12:15 

األسماك البحرية وباألخص الفيبريو  يمدى تواجد ميكروبات الفيبريو ف

 باراهيموليتكس
 حمد عبد اللطيفأزكريا  & محمد أحمد حسن، حسانينفاتن سيد ، دريسإ ىأبو بكر مصطف

 الحيوانية، والثروة البيطري الطب كلية الحيوان، ورعاية البيطرية العامة الصحة قسم
 .السعودية العربية المملكة فيصل، الملك جامعة

 

 

 

 

 

 

 

 م( 2017 إبريل 20) هـ 1438 رجب 23 الخميس :اليوم الثالث

 1 ة:ـــــاعـــقـــال  الحيوان والطب البيطري واإلنتاج الحيواني      علوم  :الثانيةالجلسة             

 د/ مي المصيبيح مقرر الجلسة:                                           أحمد الفرحانأ.د/  رئيس الجلسة:            
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Hosted for the second time by Umm al-Qura University, 

Makkah Al-Mukarramah 

 

 

 

 الموضوع ظ 12:15 –ص  11:00

11:00 – 11:15 
 م زراعة األرز والقمحإستراتيجيات الحفاظ على إنتاجية نظا
 محمد فاروق
 عة الزراعة، فيصل آباد، باكستان.قسم الهندسة الزراعية، كلية الزراعة، جام

11:15 – 11:30 

المقاومة البيولوجية للفيوزاريوم بالتريكودرما والكادميوم المرتفع بالتربة على 

 نمو نباتي اللوبيا والذرة
 3& محمود أبو اليزيد عبد الحق 2ريا هيكل، ناهد زك1مسرات محمد عبد العزيز مجاهد

 .مصر اإلسكندرية، جامعة التربية، كلية والجيولوجية، البيولوجية العلوم قسم 1
 .مصر القاهرة، جامعة العلوم، كلية والميكروبيولوجي، النبات قسم 2

 .مصر طنطا، جامعة العلوم، كلية النبات، قسم 3 

11:30 – 11:45 

ين "المكافحة الحيوية" )المفترسات والطفيليات( في اإلدارة دور األعداء الطبيعيي

 الجوز المتكاملة لمكافحة آفة حشرة منّ 
 طارق أحمد

 .مختبر أبحاث الحشرات، قسم الدراسات العليا لعلم الحيوان، جامعة كشمير، الهند

11:45 – 12:00 

الموز  اف منتأثير مستصلحات التربة على نمو وإنتاجية ونوعية الثمار لثالثة أصن

(AAA Musaالمزروع في منطقة كنانة ) 
 3أبوالقاسم فضل هللا العبيد وداعة&  2، محمد الحاج الكاشف1هارون إسماعيل محمود

 الزراعية، الهندسة قسم 2قسم بحوث الفاكهة، المعهد القومي لتنمية الصادرات البستانية،  1
 جامعة الجزيرة، السودان. الزراعية، العلوم كلية

 ، السودان.مشروع سكر كنانة 3 

12:00 – 12:15 
 Dichochrysa tacta الخصائص البيولوجية للمفترس الحشري المحلي

 & أكرم الغامدي سامي محمود حامد سيد
 .السعودية العربية المملكة الطائف، جامعة العلوم، كلية الحيوية، التقنية قسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 م( 2017 إبريل 20) هـ 1438 رجب 23 الخميس :اليوم الثالث

 2 ة:ـــــاعـــقـــال                                علوم النبات ووقاية النبات  :الثانيةالجلسة             

 د/سميرة الغامدي مقرر الجلسة:                                            أ.د/ سميرة بافيل رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ظ 12:15 –ص  11:00

11:00 – 11:15 

 إنبات حبوب لقاح بعض ذكور نخيل التمر ومدى مالئمتها للتلقيح
 راشد سلطان العبيد&  سعيد سعد سليمان

 العربية المملكة سعود، الملك جامعة والزراعة، األغذية علوم كلية النباتي، اإلنتاج قسم
 .السعودية

11:15 – 11:30 

 بعض لثمار التخزينية درةوالق الجودة على الطبيعية المغلفة مواد بعض تأثير

 الغرفة ظروف يف التخزين تحت الجافة نصف العربية البلح نخيل أصناف
 2& سامية صالح الدين حسني 1صبحي محمد خليفة

  .مصر، القاهرة، األزهر جامعة، كلية الزراعة، قسم البساتين 1
 ،الجيزة حوث،للب القومي المركز البساتين، بحوث معهد اإلستوائية، الفاكهة بحوث قسم 2

 . مصر

11:30 – 11:45 

ية لفطر الميتاريزيم أنيسوبليا والكلوروفلوازورون والخليط ئايالتأثيرات البيوكيم

 بينهما على يرقات دودة ورق القطن
عصام الدين &  1، سوسن محمد عبدالحليم2، إلهام علي الدين عبدالفتاح1إيمان حمدي محمود

 2عبد الرؤوف عويس عثمان
 وث وقاية النبات، مركز البحوث الزراعية، الجيزة، مصر.معهد بح 1

 ية الزراعة، جامعة القاهرة، مصر.قسم الحشرات اإلقتصادية والمبيدات، كل 2

11:45 – 12:00 

مقارنة التقييم بين فعالية فرمون المن للتحذير والطرق التقليدية لمكافحة حشرة 

 من الخوخ في حقول الفلفل
، منيرة محمد الفاتح، مها صالح الدين ندا & إبراهيم حسن خضر عبد العزيز أبو العال

 النمكي
 ،الجيزة الزراعية، البحوث مركز النباتات، وقاية بحوث معهد، اللوز ديدان بحوثقسم 

  .مصر

12:00 – 12:15 

دراسة مقارنة التعبير الجيني ألصناف مختلفة من الكانوال ناتجة من زراعة 

 األنسجة النباتية
  ، فايزة أحمد المالكي & هدير يحيى درويشلة محمد عبد المجيدها    
 .السعودية العربية المملكة الطائف، جامعة العلوم، الحيوية، كلية التقنية قسم

 

 

 

 

 

 

 

 م( 2017 إبريل 20) هـ 1438 رجب 23 الخميس :اليوم الثالث

 3 ة:ـــــاعـــقـــال                                علوم النبات ووقاية النبات  :الثانيةالجلسة             

 د/ هدى شيخ مقرر الجلسة:                                         ريأ.د/ فردوس بخا رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ظ 12:15 –ص  11:00

11:00 – 11:15 

 دراسة تشريحية لمنطقة الخاليا المائية في الجمل العربي وحيد السنام
 لوشجمال ع

قسم الطب البيطري، كلية الزراعة والطب البيطري، جامعة القصيم، المملكة العربية 
 .السعودية

11:15 – 11:30 

األعراض السريرية والتشخيص التأكيدي للعدوى الطبيعية بالكالميديوسس في 

 اإلبل وحيدة السنام
 4ء بسيوني ٳسماعيلعال & 3، أيمن القبالوي2،3أحمد زاهر ، هاني1،2أيمن عبدالعزيز سويلم

 العربية المملكة سعود، الملك جامعة والزراعة، األغذية علوم كلية الحيواني، اإلنتاج قسم 1 
 .السعودية

 .مصر الزقازيق، جامعة البيطري، الطب كلية ،التوليد قسم 2 
 .المتحدة العربية اإلمارات ،أبوظبي، البيطرية المختبرات قطاع 3

 المملكة الطائف، جامعة بتربة، التطبيقية الطبية العلوم كلية لطبية،ا الحيوية التقنية قسم 4 
 .السعودية العربية

11:30 – 11:45 

تأثير الليكوبين على السمية الكلوية المستحثة باالمبدا سيهالوثرين في ذكور 

 الجرذان
 أحمد مختار أبو السعد

اندة، جامعة اإلمام عبد قسم العلوم األساسية، عمادة السنة التحضيرية والدراسات المس
 فيصل، المملكة العربية السعودية.الرحمن بن 

11:45 – 12:00 

االستنساخ الجزيئي ونمط التعبير النسيجي لجين عامل النمو الكبدي في الجمل 

 العربي
 محمد محمد أحمد

 .السعودية العربية المملكة الطائف، جامعة العلوم، كلية الحيوية، التقنية قسم

12:00 – 12:15 

جودة السائل المنوي وصفات الدم لديوك دجاج سينا المغذاة على نبات القطف تحت 

 الظروف الصحراوية
 3& خالد عبد الجليل حسن 2، علي صابر مرسي2، آمال محمد حسن1خميس رفاعي سيد إمام

 3قسم فسيولوجيا الحيوان والدواجن،  2قسم اإلنتاج الحيواني والدواجن، جامعة بني سويف، 1
 لحيوان، مركز بحوث الصحراء، مصر.قسم تغذية ا

 

 

 

 

 

 

 م( 2017 إبريل 20) هـ 1438 رجب 23 الخميس :اليوم الثالث

 4 ة:ـــــاعـــقـــالالحيوان والطب البيطري واإلنتاج الحيواني        علوم  :الثانيةالجلسة             

 د/ عبير وقاص مقرر الجلسة:                                         د أبو السعدأ.د/ أحم رئيس الجلسة:            
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 الموضوع م 2:15 – 1:00

1:00 – 1:15 

النباتات الطبية المستخدمة لعالج أمراض الجهاز الهضمي في منطقة تبوك، 

 المملكة العربية السعودية
 نادي عواد الحربي

  .السعودية لعربيةا المملكة تيماء، فرع تبوك، جامعة العلوم، كلية األحياء، قسم

1:15 – 1:30 

تأثير مصادر مختلفة من األسمدة العضوية على المحصول وجودة الثمار لنبات 

 الموز صنف جراندنان
 & سامية صالح الدين حسني فريد سعد عيد سعد

 ،الجيزة للبحوث، القومي المركز البساتين، بحوث معهد اإلستوائية، الفاكهة بحوث قسم
  . مصر

1:30 – 1:45 

تقييم بعض العوامل الحيوية على نمو نبات البطاطس تحت ظروف العدوى 

 Ralstonia solanacearumالصناعية بـ 
 3، حسين إمام مقبول3، نادية فهمي أمين2، أمامة محمد الحاج1محمد نبيل عمر

قسم بحوث الميكروبيولوجيا الزراعية، معهد بحوث األراضي والمياه والبيئة، مركز  1
 لزراعية، الجيزة، مصر.البحوث ا

 العفن البني للبطاطس، الجيزة، مصر.مشروع حصر ومكافحة مرض  2
 الزراعة، جامعة القاهرة، مصر.   قسم الميكروبيولوجيا الزراعية، كلية 3

1:45 – 2:00 

تقييم بعض سالالت الذكور البذرية من نخيل البرحي تحت ظروف محافظة سوهاج 

 بصعيد مصر
، سلوى الحبشي، أحمد عثمان ريان & ياسر سمير جميل لفتاح حامد أحمدعماد الدين عبد ا

 عبد العزيز
مركز  ،معهد بحوث البساتين ،قسم بحوث تربية الفاكهة ونباتات الزينة واألشجار الخشبية

 .مصر ،الجيزة ،البحوث الزراعية

2:00 – 2:15 

العربية  النيماتودا الحشرية، عدو حيوي جديد معزول من الطائف بالمملكة

 السعودية لمكافحة آفة المواد المخزونة )خنفساء الدقيق الصدئية(
 & خديجة مشعل المالكي أحمد حماد نور الدينأمال محمد البرطي، 

 .السعودية العربية المملكة الطائف، جامعة العلوم، األحياء، كلية قسم

 

 

 

 

 

 

 م( 2017 إبريل 20) هـ 1438 رجب 23 الخميس :اليوم الثالث

ــاعـــقـــال                                علوم النبات ووقاية النبات  :الثالثةالجلسة               1 ة:ـــ

 د/ طالل دهان مقرر الجلسة:                                            د/ نادي الحربي  الجلسة: رئيس            
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 الموضوع م 2:15 – 1:00

1:00 – 1:15 

لعضوي والمعدني ألشجار نخيل التمر صنف "صقعي" على كمية تأثير التسميد ا

 المحصول وصفات جودة الثمار ومحتواها من العناصر الغذائية
 ، راشد سلطان العبيد & حسن علي قاسم محمود عبد العزيز أحمد

 العربية المملكة سعود، الملك جامعة والزراعة، األغذية علوم كلية النباتي، اإلنتاج قسم
 .السعودية

1:15 – 1:30 

تأثير البنزيل أدنين وحمض خليك النفثالين على التغيرات الجزيئية أثناء تكشف 

 الخضرية لنبات الحنظل المجاميع
 2& عادل رمضان الشنشوري 1، سليمان عبد الفتاح هارون1محمد سمير يوسف

 قسم النبات، كلية العلوم، جامعة كفر الشيخ، مصر.  1
 طنطا، مصر.  جامعة وم،علال كلية النبات، قسم 2

1:30 – 1:45 

آثار اإلجهاد النحاسي المستحث للتغيرات في النمو والدهون فوق المؤكسدة وبعض 

 اإلنزيمات المضادة لألكسدة لنبات القمح الحساوي
 1& محمد عبدالوهاب الفريدان 2، منى فوزي محمود1،2محمد محجوب عزوز

 .السعودية العربية المملكة فيصل، لملكا جامعة العلوم، كلية الحياة، علوم قسم 1
 العلوم، جامعة جنوب الوادي، مصر.قسم النبات، كلية  2

1:45 – 2:00 

التصنيف عن طريق الشكل الظاهري واألحياء الجزيئية لبعض األنواع المحلية من 

 ذبابة الفاكهة في والية سنار، السودان
،  محمد 4، نبيل حامد حسن بشير3ك ديمير، مار2، ماسي مليانو1عبد العزيز قسم هللا األمين

 4& يوسف عثمان أسد 1الحاج الكاشف
قسم المبيدات والسميات،  4قسم بحوث الفاكهة، المعهد القومي لتنمية الصادرات البستانية،  1

 كلية العلوم الزراعية، جامعة الجزيرة، السودان.
 لكي لوسط أفريقيا، بلجيكا.حف المالمت 3المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية،  2 

2:00 – 2:15 

النشاط التضادي للمستخلصات الميثانولية المنتجة من كالس نبات البردقوش 

 وإكليل الجبل على البكتيريا الموجبة والسالبة لصبغة الجرام
 2& خلود شعيل اللحياني 2، خلف علي فايز أبوعمرة1هدير يحيي درويش

 .السعودية العربية المملكة الطائف، جامعة العلوم، ألحياء، كليةا قسم 2 الحيوية، التقنية قسم 1
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 2030" رؤية في البيئية والتنمية اإلنسان"
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 الموضوع م 2:15 – 1:00

1:00 – 1:15 

 4انتخاب سالالت فول بلدي عالية المحصول من الصنف مصر 
 2& مصطفى عابدين بخيت 1محمد سيد حسن

 .مصر الوادي، جنوب جامعة الزراعة، كلية، المحاصيلقسم  1
  .مصر الجيزة، الزراعية، البحوث مركز الحقلية، المحاصيل حوثب معهد 2

1:15 – 1:30 

تأثير حمض الساليسيليك على التعبير الجيني لمضادات لألكسدة في نباتات 

 حصالبان النامية تحت إجهاد الملوحة
 ، هالة محمد عبد المجيد & نورة غويزي سعد الجوديمايسة محمد مرسي

 .السعودية العربية المملكة الطائف، جامعة وم،العل كلية األحياء، قسم

1:30 – 1:45 

 الحصول على سالالت واعدة من البسلة من خالل إعادة اإلنتخاب لصفات الجودة

 والمحصول في الصنف ماستر بي
&  2، أشرف عبد هللا حامد1، سالمة عبد الحميد عبد الهادي1صالح الدين محمود المنياوي

  2وفاء صابر الصادق
 .مصر شمس، عين جامعة الزراعة، كلية البساتين، قسم 1     

 .مصر الجيزة، الزراعية، البحوث مركز البساتين، بحوث معهدقسم بحوث الخضر،  2

1:45 – 2:00 

 فةللجوا الدقيق كثاراإل على المختارة النمو منظمات ثرأ

(Psidium guajava L.) 

 اقبال عبدالقادر عبداللطيف
 ان، السودوالتكنولوجيا للعلوم السودان جامعة، الزراعية الدراسات كليةقسم البساتين، 

2:00 – 2:15 

 تقييم الخصائص الثمرية ألربعة أصناف جديدة من البشملة والنامية بمصر
 2& عمرو محمد هيكل 1أحمد سعيد الصباغ

 لعربيةا المملكة سعود، الملك جامعة والزراعة، األغذية علوم كلية النباتي، اإلنتاج قسم 1
 .السعودية

 لية الزراعة، جامعة دمنهور، مصر.قسم البساتين، ك 2
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Makkah Al-Mukarramah 

 

 

 

 الموضوع م 2:15 – 1:00

1:00 – 1:15 

جرب الحمير الساركوبتي: وتزايد مشاكله في صعيد مصر واإلجراءات 

 االستراتيجية للسيطرة عليه في الحيوانات المصابة وبيئة الحيوانات المحيطة
 2مالك & صفاء 3عامر، حازم 1علي ، داليا2عبد الراضي أحمد، 1صابر قطب

، كلية )األمراض المعدية( قسم طب الحيوان 2قسم صحة الحيوان واألمراض المشتركة،  1
قسم صحة الحيوان واألمراض المشتركة، كلية الطب  3 الطب البيطري، جامعة أسيوط،
 طري، جامعة سوهاج، مصر. البي

1:15 – 1:30 

حص بالموجات فوق الصوتية في صغار اإلبل العربية المصابة نتائج الف

 ضطرابات تنفسيةاب
 فهد السبيل & محمد ثروت

 العربية المملكة القصيم، جامعة البيطري، والطب الزراعة كلية البيطري، الطب قسم
 .السعودية

1:30 – 1:45 

 يباناداء السمان اليأتأثير نوع البطاريات ونظام التلقيح على 
 2& محمد أحمد الصغير 2، نادي محمد عيسى1مصطفى الشيخ طلعت
 قسم إنتاج الدواجن، كلية الزراعة، جامعة سوهاج، مصر. 1

 قسم اإلنتاج الحيواني، كلية الزراعة، جامعة األزهر، مصر. 2

1:45 – 2:00 

من   Galba truncatulaالديدان الكبدية في األبقار والقواقع في المياه العذبة

 خلة، مصرواحة الدا
 ،3باترشيا هولمان ،1يخالد الداخل ،2يسميرة سنوس ،2حمد حسنأ ،1وليد محمود عرفة

 1بو الحديدأمحمد  يشوق & 3توماس كريج
 .مصر سويف، يبن جامعة البيطري، الطب كلية الطفيليات، قسم 1

 .مصر الحيوان، صحة بحوث معهد الحيوان، صحة ألبحاث القومي المعمل 2
 س،تكسا جامعة الحيوية، الطبية والعلوم البيطري الطب كليةلبيطرية، قسم األمراض ا 3

 .األمريكية المتحدة الواليات

2:00 – 2:15 

دراسة مقارنة بين اإلختبارات التقليدية والحديثة المستخدمة في تشخيص عدوى 

 الميكوبالزما في حيوانات المزرعة في مصر وإثيوبيا
 اوي& سحر أحمد المعد يسريه هاشم محمد

، الجيزةقسم بحوث الميكوبالزما، معهد بحوث صحة الحيوان، مركز البحوث الزراعية، 
 مصر.
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