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التحصيل العلمي :


بكالوريوس علوم في تخصص علم األحياء (مع مرتبة الشرف ) ،جامعة الملك سعود ،فرع أبها (.)1998



ماجستير في علم البيئة الميكروبية التطبيقية (مع مرتبة الشرف) ،جامعة أبردين ،بريطانيا (.)2004



دكتوراه في تقنية علم األحياء الدقيقة وعلم سموم البيئة ،جامعة أبردين ،بريطانيا (.)2007

.............................................................................................................

الجوائز العلمية وشهادة الشكر:


الحصول على شهادة و مكافأة التفوق العلمي والمقدمة من وزارة التربية والتعليم عن المنطقة الجنوبية .1993



الحصول على شهادة و مكافأة التفوق العلمي المقدم من جامعة الملك سعود (فرع أبها) للعام الدراسي . 1998



الحصول على شهادة و مكافأة التفوق العلمي لمرحلة الماجستير والمقدم من الملحق الثقافي السعودي ببريطانيا للعام
الجامعي .2004



الحصول على شهادة و مكافأة أفضل بحث علمي لطالب الدراسات العليا والمقدم من جامعة أبردين (بريطانيا) للعام
الجامعي 2005



الحصول على شهادة و مكافأة التفوق العلمي لمرحلة الدكتوراه والمقدم من الملحق الثقافي السعودي ببريطانيا للعام
الجامعي .2006



شهادة شكر وتقدير من معالي جامعة الملك خالد للمشاركة باسم جامعة الملك خالد في لجنة التحكيم في مسابقة معرض
موهبة للعلوم والهندسة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجالة للموهبة واإلبداع.
.............................................................................................................

االكتشافات العلمية:


اكتشاف وتسجيل خمسة عشر اكتشاف علمي جيني جديد ألول مرة من المملكة العربية السعودية و منشورة في مجالت
علمية عالمية ومسجله في البنك الدولي االمريكي للجينات ) (NCBIباسم الباحث و اسم جامعة الملك خالد.



تسجيل اربع اكتشافات جديدة لمواد طبية جديدة يمكن استخدامها في معالجة الميكروبات الممرضة لإلنسان والمقامة
للمضادات الحيوية وتم نشرها في مجالت عالمية طبية باسم الباحث واسم جامعة الملك خالد.



اكتشاف مواد حيوية جديدة يمكن استخدامها بفعالية في مقامة الميكروبات الممرضة للنباتات الزراعية.
.............................................................................................................

Scientific Publications:
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Mohamed Hashem (2014) Phytochemical analysis and inhibitory effects of extract of
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antifungal activity of Argemone ochroleuca Sweet latex against some pathogenic fungi.
African Journal of Biotechnology.
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23- Ramadan Agamy, Saad Alamri, Mohamed Hashem (2013) Management of Tomato Leaf
Spot Caused by Alternaria tenuissima Wiltshire using Salicylic Acid and Agrileen.
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JF419706 and Bacillus subtilis JF419701 in control of damping-off and root rot of
cucumber and improvement the plant defences. Archives of Phytopathology and Plant
Protection.
28- Alamri, S. Hashem, M. and Mostafa, Y (2012) In vitro biological control of soil-borne
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29- Saad Alamri, Mohamed Hashem, Yasser Mostafa (2012) in vitro and In vivo biocontrol
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31- Sulaiman A. Alrumman, Mahmoud F. Moustafa and Saad Alamri (2012) Anti-bacterial,
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subsp. Abyssinicus. African Journal of Microbial Research.
32- Abd El-Latif Hesham and Saad Alamri (2012) Application of fluorescence in situ
hybridization (FISH) to the analysis of sulfate reducing bacterial community in an oily
bench scale reactor. African Journal of Biotechnology.
33- Saad Alamri, Mohamed Hashem, Elsayed Hafez, Yasser Moustafa, Sulaiman Alrumman
& Tarek Taha (2012) The efficiency of two new formulated biofungicides in the control
of damping-off and root rot of cucumber and improving the plant defence system.
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34- Tarek Taha,
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degrade PAHs. Archives Des Sciences.
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الدورات التدريبية :
 -1حضور دورة تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجاال التعلايم اإللكتروناي المنعقادة برحااب جامعاة الملاك خالاد ،
بتاريخ 1428/3/26هـ إلى 1428/4/1هـ.
 -2حضااااور دورة تنميااااة مهااااارات الحاساااا المنعقاااادة برحاااااب جامعااااة الملااااك خالااااد ،بتاااااريخ 1428/10/15هااااـ إلااااى
1428/11/10هـ .
 -3حضاور الادورة التدريبياة بن اام باالد باورد ( )Black board Academic Suite- Learning Systemوالتاي
انعقدت بجامعة الملك خالد بتاريخ  2009/1/27-26م.
 -4حضور ورشة العمل المنعقادة برحااب جامعاة الملاك خالاد قسام األحيااء بعناوان "تقنياات البيولوجياا الجزيئياة :المبااد
والتطبيقات" بتاريخ 1430/4/26-24هـ .
 -5حضور الدورة التدريبية المن مة من جامعة القصيم ممثلة بعمادة التطوير األكاديمي (وحدة تنمية المهاارات) بعناوان "
مهارات البحث النوعي" المنعقدة بتاريخ 1430/5/23-21هـ .
 -6حضور الدورة التدريبية المن مة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلساالمية بالتعااون ماع معهاد األميار نااي

للبحاو

والخدمات االستشارية بعنوان " القيادة األكاديمية في ظل التغير" المنعقدة بتاريخ 1430/11/16-15هـ
 -7حضور ورشة عمل بعنوان "توصاي

البارامو والمقاررات" و المقادم مان الهيئاة الوطنياة للتقاويم واالعتمااد األكااديمي

والذي عقد برحاب جامعة الملك خالد بتاريخ 1430/3/28-27هـ.
 -8حضور ورشة عمل بعنوان "برنامو تصميم االختبارات لقياس مدى جودة مخرجات التعليم العالي" والمقدم مان جامعاة
الملك فهد للبترول والمعادن خالل الفترة  2009/04 /28إلى . 2009/05/01
 -9حضااور الاادورة التدريبيااة المن مااة ماان جامعااة الملااك خالااد  ،ممثلااة بعمااادة التعلاايم اإللكترونااي بعنااوان " Tegrity
 "Campus – Class capture solutionالمنعقدة بتاريخ 2009/4/4هـ .
 -10حضااور ورشااة العماال المنعقاادة برحاااب جامعااة الملااك خالااد بالتعاااون مااع جامعااة اإلمااام محمااد باان سااعود اإلسااالمية،
بعنوان"  "Work Toward Program Accreditationبتاريخ 1430/12/29-28هـ.
 -11حضور برنامو تدريبي بعنوان "إنشاء ن اام داخلاي للجاودة بالكلياات" والمقادم مان عماادة التطاوير األكااديمي والجاودة
برحاب جامعة الملك خالد بتاريخ  1432/12/19هـ.
 -12حضور ورشة عمل بعنوان "ضمان الجودة والتقويم البرامجي" والمقدم من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتمااد األكااديمي
والذي عقد بمدينة الخبر بتاريخ 1432/12/21-20هـ

 -13حضاور برناامو تادريبي بعناوان " توكياد الجاودة واالعتمااد فاي مؤسساات التعلايم العاالي" والمقادم مان عماادة التطااوير
األكاديمي والجودة برحاب جامعة الملك خالد بتاريخ  1432/5/22-21هـ.
 -14حضور برنامو تدريبي بعنوان " إنشاء ن ام داخلي للجاودة بالكلياات" والمقادم مان عماادة التطاوير األكااديمي والجاودة
برحاب جامعة الملك خالد بتاريخ  1432/12/19هـ.
 -15حضور برنامو تادريبي بعناوان " القياادة األكاديمياة " والمقادم مان عماادة التطاوير األكااديمي والجاودة برحااب جامعاة
الملك خالد بتاريخ  1433/1/18هـ.
 -16حضااور برنااامو تاادريبي بعنااوان " التخطاايت االسااتراتيجي فااي التعلاايم العااالي" والمقاادم ماان عمااادة التطااوير األكاااديمي
والجودة برحاب جامعة الملك خالد بتاريخ  1433/4/7هـ.
 -17حضاور ورشاة عمال بعناوان " Teaching for understanding – putting deep learning at the heart of
 "our pedagogyوالمقااادم مااان عماااادة التطاااوير األكااااديمي والجاااودة برحااااب جامعاااة الملاااك خالاااد بتااااريخ -22
. 2012/04/23
 -18حضاور ورشاة عمال بعناوان " Establishing learning communities of academic staff – improving
 "the quality & consistency of teaching in a university settingوالمقدم من عماادة التطاوير األكااديمي
والجودة برحاب جامعة الملك خالد بتاريخ . 2012/04/25-24
............................................................................................................

الخبرات الوظيفية:


مشرف عام على إدارة االبتعا واالستقطاب  ،جامعة الملك خالد من تاريخ  1437/2/17هـ.



وكيل عمادة القبول والتسجيل  ،جامعة الملك خالد من تاريخ  1433/3/1هـ حتى  1435/2/30هـ .



أستاذ علم األحياء الدقيقة المشارد ،كلية العلوم ،قسم االحياء ،جامعة الملك خالد من بقرار المجلس العلمي رقم (-11-3
 )1432/1431و تاريخ  1432 /7/26هـ.

 رئيس قسم علوم الحياة كلية العلوم جامعة الملك خالد ( 1431/10/11ه 1433/2/30-هـ).
 رئيس قسم علوم الحياة كلية العلوم جامعة الملك خالد ( 1429/10/11ه 1431/10/10-هـ).

 أستاذ علم األحياء الدقيقة المساعد ،كلية العلوم ،قسم علوم الحياة ،جامعة الملك خالد بقرار اداري رقم
 22/592وتاريخ 1428 /3/20هـ .
 باحث في مجال التقنية الحيوية لعلم األحياء الدقيقة والتسمم البيئي ،جامعة أبردين (.)2006-2003
 معيد بقسم االحياء  ،بجامعة الملك خالد بقرار اداري رقم  22/2738وتاريخ 1421 /3/26هـ .
 مدرس مقرر مادة األحياء ،وزارة التربية و التعليم ،مدينة الرياض (.)2000-1999
.............................................................................................................

عضوية اللجان:
عضوية اللجان علي مستوى جامعة الملك خالد:
 -1عضو ومقرر اللجنة األكاديمية بجامعة الملك خالد  ،بجامعة الملك خالد.
 -2عضو ومقرر اللجنة العليا للتعليم الموازي  ،بجامعة الملك خالد.
 -3مقرر اللجنة المختصة بدراسة مشروع برنامو السنة التحضيرية المقترحة من قبل أكاديمية الفيصال العالمياة لجامعاة
الملك خالد.
 -4عضو لجنة دراسة طلبيه كليات البنات العلمية للعام الجامعي  1429/1428ه.
 -5عضو لجنة اعداد دراسة احتياجات بيت الحيوان بكليتي العلوم والط  ،بجامعة الملك خالد .
 -6عضو اللجنة العامة للمتابعة والتنسيق لمشروع التقويم واالعتماد المؤسسي  ،بجامعة الملك خالد
 -7رئايس لجناة "معياار المرافاق والتجهيازات" بالدراساة الذاتياة لمشاروع التقاويم واالعتمااد المؤسساي  ،بجامعاة الملااك
خالد.
 -8عضو مجلس عمادة البحث العلمي لمدة سنتان اعتبارا من تاريخ 1433/2/20هـ  ،بجامعة الملك خالد .
 -9عضو لجنة إعداد خطة أيام البحث العلمي بالجامعة للعام الجامعي  1433 -1432هـ  ،بجامعة الملك خالد.
 -10حضور وتمثيل الجامعة في اال جتماع الدوري الثاني لممثلي التخطيت في الجامعاات الساعودية للبادء فاي تنفياذ الخطاة
المستقبلية للتعليم الجامعي بالمملكة (اّفاق).
 -11حضور وتمثيل عمادة القبول والتسجيل بنا ًء على دعاوة وكيال الجامعاة للتطاوير والجاودة فاي اللقااء الراباع ماع معهاد
 SRIوالمشرف على تطوير الخطة االستراتيجية للجامعة .
.............................................................................................................
عضوية اللجان علي مستوى كلية العلوم:
 -1عضو مجلس مركز البحو بكلية العلوم .1431/1429
 -2عضو لجنة االمتحانات بكلية العلوم .1428/1427
 -3مقرر لجنة االمتحانات بكلية العلوم  1429 /1428للفصل الدراسي األول.
 -4مقرر لجنة االمتحانات بكلية العلوم  1429/1428للفصل الدراسي الثاني.

 -5رائد النشاط الطالبي بكلية العلوم . 1429/1428
 -6عضو لجنة دراسة طلبيه كليات البنات العلمية .
 -7رئاايس قسااام الحياااة ،كلياااة العلااوم  ،جامعاااة الملااك خالاااد  ،وذلااك اعتبااااراً ماان تااااريخ  1429/10/11ه إلااى نهاياااة
 1431/10/10ه.

 -8عضو لجنة الدراسات العليا بكلية العلوم .
 -9عضو لجنة الدراسات العليا بكلية العلوم .
 -10عضو لجنة مقابلة المحاضرين والمعيدين المتقدمين للعمل بكلية العلوم .
 -11عضو وحدة التطوير والجودة بكلية العلوم .
 -12عضو لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي.
.............................................................................................................

عضوية اللجان على مستوى قسم األحياء:
 -1رئيس لجنة الجداول بقسم علوم الحياة  1428حتى تاريخه.
 -2رئيس و لجنة الدراسات العليا بقسم علوم الحياة  1428حتى تاريخه.
 -3عضو لجنة األجهزة و المختبرات بقسم علوم الحياة  1428حتى تاريخه.
 -4عضو لجنة بحث التخرج بقسم علوم الحياة  1428حتى تاريخه.
 -5عضو اللجنة العلمية لورشة العمل المنعقادة برحااب جامعاة الملاك خالاد قسام علاوم الحيااة بعنوان"تقنياات البيولوجياا
الجزيئية :المباد والتطبيقات" المنعقدة بتاريخ 1430/4/26-24هـ.
 -6رئيس لجنة الجودة بقسم األحياء من تاريخ  1432حتى اآلن.
.............................................................................................................

خدمة المجتمع :
 -1تعاون مشترد مع وزارة الزراعة (فرع أبها) لدراسة األمراض الميكروبية لبعض النباتات
االقتصادية و الزينة بمنطقة عسير.
 -2المشاركة باللقاء الخاص "بالشباب و متطلبات المستقبل" وذلك للتعرف على أبعاد شعار ملتقى
أبها لعام 1429هـ بقرار إداري رقم  8/16بتاريخ 1429/1/6ه.
 -3المشاركة في التحكيم بمعرض موهبة للعلوم و الهندسة المقام في ثانوية أبها األولى والمنعقد
بمدينة أبها بتاريخ 1431 /1/7هـ.
 -4المشاركة باللقاء المختص بشؤون المياه والمنعقد تحت إشراف وزاره المياه والكهرباء مع التعاون
مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) وذلك بمدينة أبها بتاريخ 1431/2/4هـ .
 -5دراسة االمراض الفطرية التي تصي خضراوات البيوت المحمية في منطقة عسير بالمملكة
العربية السعودية بدعم بحثي مقدمة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

-6
-7
-8
-9

المشاركة في لجنة التحكيم في األولمبياد الوطني والذي اقيم في منطقة نجران بتاريخ /3/19-16
1432هـ.
المشاركة في لجنة التحكيم في األولمبياد الوطني والذي اقيم في مدينة الخبر بتاريخ /4/22-18
1432هـ.
المشاركة في لجنة التحكيم في األولمبياد الوطني – مسار البحث العلمي  -والذي اقيم في منطقة
عسير بتاريخ  1433 /3 / 17-16هـ.
المشاركة في لجنة التحكيم في األولمبياد الوطني – مسار البحث العلمي  -والذي اقيم في منطقة
نجران بتاريخ 1433هـ.
.............................................................................................................

مشاريع بحثية:
 -1باحث رئيساي للب حاث المادعوم مان مديناة الملاك عبادالعزيز للعلاوم والتقنياة بعناوان "المقاوماة الحيوياة ل ماراض
الفطرية التي تصي خضراوات الصوب في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية" (مدة البحث سنتان).
 -2باحث رئيسي للبحث المقدم لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنياة بعناوان "إنتااج االيثاانول الحياوي مان مخلفاات
النخيل عن طريق المحلالت الميكروبية"(مدة البحث ثال سنوات).
 -3باحااث رئيسااي للبحااث الماادعوم ماان عمااادة البحااث العلمااي بجامعااة الملااك خالااد بعنااوان " انتاااج وتوصااي

أناازيم

البروتييز القلوي المحتمل للحرارة من بكتيريا الباسيلس) (مدة البحث سنة ).
 -4باحااث مشااارد للبحااث الماادعوم ماان عمااادة البحااث العلمااي بجامعااة الملااك خالااد بعنااوان " انتاااج وتوصااي

أناازيم

البروتييز القلوي المحتمل للحرارة من بكتيريا الباسيلس)( .مدة البحث سنة )
.............................................................................................................

اإلشراف األكاديمي:
 إشراف على عدد من الرسائل العلمية لطلبة الدراسات العليا.


إشراف على عدد من مواضيع التخرج لطلبة البكالوريوس في تخصص األحياء الدقيقاة و علام ساموم البيئاة،
جامعة الملك خالد.

.............................................................................................................

تحكيم مشاريع بحثية:
 -1تحكيم مشروع البحث العلمي المقدم من جامعة طيبة بعنوان " عازل وتوصاي

إنازيم الكلوروفيناول هيدروكسايليز

من الكائنات الدقيقة المحللة للكلوروفينول ودورة في تفاعالت المعالجة الحيوية"
 -2تحكيم مشروع البحث العلمي المقدم لجامعة طيبة بعنوان "إساتخدام األوزون فاي المحاف اة علاى الحباوب والباذور
الزيتية والبقوليات من الملوثات الفطرية والحشرية أثناء التخزين"

 -3تحكايم مشاروع البحاث العلماي المقادم مان مديناة الملااك عباد العزياز للعلاوم والتقنياة بعناوان "دراساات علاى ماادى
انتشار البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية وكذالك اآللية الجينية للمقاومة واكتشاف عقاقير جديدة لها من الكائنات
الحية الدقيقة".
 -4تحكيم مشروع البحث العلمي المقدم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنياة بعناوان "دراساات علاى االساتخدام
التطبيقي واإلنتاج الكمي ل عداء الحيوي لمكافحة آفات محاصيل الخضر في البيوت المحمية والحقول المفتوحة".
 -5تحكاايم مشااروع البحااث العلمااي المقاادم ماان مدينااة الملااك عبااد العزيااز للعلااوم والتقنيااة بعنااوان "دراسااات علااى إنتاااج
السيكلوديكسترين بمستوى كبير في المخمر الغشائي الفائق الترشيح باستخدام سالالت بكتيرية معدلة وراثيا".
 -6تحكايم مشاروع البحاث العلمااي المقادم مان مديناة الملااك عباد العزياز للعلاوم والتقنيااة بعناوان "التشاخيص الجزيئااى
لالستربتوميسيس المنتجة النزيم الكيتينيز وفعاليتها فى التحكم الحيوى لممرضات النبات الفطرية".
 -7تحكيم مشروع البحث العلمي المقادم مان جامعاة الطاائ
لبعض النباتات الطبية في الطائ

بعناوان "النشااط الضاد فيروساي والبصامة الوراثياة للادنا

بالمملكة العربية السعودية".

 -8تحكيم مشروع البحث العلمي المقدم من جامعة عبدا لعزيز بعنوان "التشخيص الجزيئي لفطريات ميااه الشارب فاي
مدينة جدة".
 -9تحكاايم مشااروع البحااث العلمااي المقاادم ماان جامعااة عباادا لعزي از بعنااوان "التشااخيص الجزيئااي للفطريااات المنتجااة
لالوكراتوكسين المصاح للعن "الزبي " في أسواق جده".
 -10تحكيم مشروع البحث العلمي المقدم من جامعة الطائ
المسوق بالمتاجر المختلفة بمحاف اة الطاائ

بعنوان " استكشاف علي الجاودة الميكروبياة لبايض المائادة

– المملكاة العربياة الساعودية ماع دراساة خاصاة لمادي تواجاد ساموم

األفالتوكسين وبعض المضادات الحيوية ".
 -11تحكيم مشروع البحث العلماي المقادم مان جامعاة حائال بعناوان " دراساات تواجاد بكتيرياا  C. perfringensفاي
المملكة العربية السعودية"
.............................................................................................................

المؤتمرات العلمية:


حضور عدد من المؤتمرات العلمية العالمية وكذلك المحلية والتخصصية في مجال االحياء الدقيقة وسموم البيئة.

