برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي
األمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز
(أمير منطقة تبوك)
تقيم جامعة تبوك  -كلية العلوم

مؤتمر بيئة البحر األحمر وتنوعها األحيائي
بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم الحياة
 19-18شعبان 1442هـ  31 /مارس  1-ابريل 2021م

البرنامج العلمي التفصيلي
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البرنامج العلمي
التفصيلي

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي

األمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز (أمير منطقة تبوك)
تقيم جامعة تبوك  -كلية العلوم

مؤتمر بيئة البحر األحمر وتنوعها األحيائي

بالتعاون مع الجمعية
السعودية لعلوم الحياة
 19-18شعبان 1442هـ
 31مارس  1-ابريل 2021م

البرنامج العلمي التفصيلي
اليوم األول :األربعاء  18شعبان  1442هـ ( 31مارس  2021م)
الجـلسة الثانية :بيئة البحر األحمر
رئيس الجلسة :أ.د .سميرة بافيل
الموضوع

الوقت

الـــقـــاعــــــة1 :
وقــت الجـلسة:
 3:00م –  4:15م
الباحث

03:15 – 03:00

تنوع ووفرة وم�صادر الكائنات احلية الدقيقة الأولية املرتبطة جنود �آل �إ�سماعيل ،روبن دياز ،ديفيد
نقوقي ،مايكل كو�ساك ،كارلو�س دوراتي
بذرات الغبار واملنقولة جو ًا يف بيئة البحر الأحمر

03:30 – 03:15

�سوريا براكا�ش تيواري� ،سيد ما�سيور
الرحمن ،عمر ري�شي� ،سويبو �أو بادمو�س،
عالء الدين �إبراهيم احلاج موها

03:45 – 03:30
04:00 – 03:45

04:15 – 04:00

منوذج التعلم الآيل الهجني لتقدير الكلوروفيل�-أ يف املياه
ال�صافية وال�ساحلية
تخفيف الإجهاد امللحي على النمو،العنا�صر ،الرتكيب
الت�شريحي ،واملح�صول لبع�ض �أ�صناف الكينوا با�ستخدام
تكنولوجيا املياه املمغنطة
الرتاكم احليوي وتقييم املخاطر ال�صحية للعنا�صر الثقيلة
لأنواع �أ�سماك خمتلفة من مدينة الغردقة ،بالبحر الأحمر،
بجمهورية م�صر العربية
تقييم وتوقع تغريات اخلط ال�ساحلي ملدينة جازان با�ستخدام
�صور الأقمار ال�صناعية والوظائف الإح�صائية

اليوم األول :األربعاء 18شعبان  1442هـ ( 31مارس  2021م)
الجـلسة الثانية :السياحة البيئية في منطقة تبوك
رئيس الجلسة :د .فوزية السالمي
الموضوع

الوقت

حممود حزين حممود ،ال�صفا ح�سن حممد،
�أماين عطية عبد املنعم� ،أمل علي املهدي
غادة يحيى زغلول ،هبه حممد عز الدين،
ملياء ا�سماعيل حممدين ،خالد حممد
امل�صيلحي
عايد قادري عبده �أحمد الزبريي ،ر�شاد
ازدي بنتني� ،إبراهيم حممد غندور ،طلحة
�أحمد الدبعي ،حممد �أبو طالب� ،ساترييا
�أنطوين
الـــقـــاعــــــة2 :
وقــت الجـلسة:
 3:00م –  4:15م
الباحث

03:15 – 03:00

ال�سياحة البيئية يف منطقة تبوك ،حمافظة �ضباء منوذج ًا

دالل حممد ال�سعيد

03:30 – 03:15

تعزيز ابتكار ال�سياحة امل�ستدامة يف اململكة العربية ال�سعودية
– منطقة تبوك

نواف ع�صام بلي�سي

03:45 – 03:30

البعد املناخي للتنمية ال�سياحية امل�ستدامة – م�شروع البحر
الأحمر �شمال غرب اململكة العربية ال�سعودية :درا�سة حالة

حممد ال�سيد حافظ علي

04:00 – 03:45

تن�شيط ال�سياحة البيئية ك�أداة لتح�سني تناف�سية املنتج
ال�سياحي :درا�سة حالة عن الن�شاط ال�سياحي يف منطقة تبوك �أ�سماء عبد العاطي حممد �أبوزيد
باململكة العربية ال�سعودية

04:15 – 04:00

تو�صيف ن�شاط الفينول اوك�سيديز من �سو�سة النخيل احلمراء؛
(Rhynchophorus ferrugineus (Olivier
با�ستخدام الكاتيكول كركيزة تفاعل

ن�ضال حممود فهمي ،طارق رئي�س �أمني
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برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي

األمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز (أمير منطقة تبوك)
تقيم جامعة تبوك  -كلية العلوم

مؤتمر بيئة البحر األحمر وتنوعها األحيائي

بالتعاون مع الجمعية
السعودية لعلوم الحياة
 19-18شعبان 1442هـ
 31مارس  1-ابريل 2021م

البرنامج العلمي التفصيلي
اليوم الثاني :الخميس 19شعبان  1442هـ ( 1إبريل  2021م)
الجلسة الخامسة :بيئة البحر األحمر
رئيس الجلسة :د .أريج الغبان
الموضوع
الوقت
العمر ،النمو ،والقيا�سات املورفوميرتية لل�صدفة ملعدي الأرجل
Thais savignyi (Mollusca: Neogastropoda: 11:00 – 10:45
 )Muricidaeمن خليج العقبة ،البحر الأحمر
 11:15 – 11:00ت�أثري ت�صريف املحلول امللحي على احلياة البحرية
تقييم النظم البيئية ال�ساحلية با�ستخدام املنخربات القاعية يف
11:30 – 11:15
جنوب وو�سط �ساحل البحر الأحمر باململكة العربية ال�سعودية
� 11:45 – 11:30أنواع اليود الذائب يف البحر الأحمر
تقييم ال�سمية النباتية للمياه املعاجلة ملحطة ال�صرف ال�صحي بتبوك
12:00 – 11:45
بتقنيات خمتلفة على �إنبات بذور حبوب املوجن ()RadiataVigna
تعظيم اال�ستفادة العالجية وال�صناعية لأ�سماك الهامور
12:15 – 12:00
املوجودة بالبحر الأحمر
ت�أثري العالج بالزنك ،وال�سيلينيوم ،وفيتامني هـ على ن�شاط
 12:30 – 12:15م�ضادات الأك�سدة الكلية يف بالزما املني لذكور الإبل العربية
التي تعاين من نق�ص اخل�صوبة
ر�ؤى بيانات امليكروويف يف حتلل الغابات يف �سل�سلة جبال ع�سري،
12:45 – 12:30
اململكة العربية ال�سعودية
اليوم الثاني :الخميس 19شعبان  1442هـ ( 1إبريل  2021م)
الجلسة الخامسة :التنوع األحيائي في البحر األحمر
رئيس الجلسة :د .وفاء التيسان
الموضوع
الوقت
منذجة توزيع طائر بحري متوطن يف البحر الأحمر ،النور�س
11:00 – 10:45
�أبي�ض العينني ()Larus leucophthalmus
الإمكانيات ال�صيدالنية للميكروبيوم البحري :من درا�سة
11:15 – 11:00
النظرية �إىل الت�صنيع
�أمن��اط الالفقاريات الكب�يرة يف النظام البيئي لأ�شج��ار القرم يف
11:30 – 11:15
جنوب �سيناء ،م�صر
ديناميكية الع�شائر وتقدير املخزون لأ�سماك القا�صة يف منطقة
11:45 – 11:30
ال�شالتني ،البحر الأحمر ،م�صر
نباتات البيئة ال�ساحلية جلنوب البحر الأحمر� ..ساحل منطقة
12:00 – 11:45
جازان ،اململكة العربية ال�سعودية
الأنواع املتوطنة و�شبه املتوطنة يف اليمن امل�سجلة من مديرية
12:15 – 12:00
طور الباحة ،حمافظة حلج ،اليمن
ت�أثري امللوثات الكيميائية على التنوع امليكروبي الداخلي
12:30 – 12:15
للماجنروف مبنطقة ينبع للمملكة العربية ال�سعودية
التوزيع الر�أ�سي لتجمعات املثقبات يف �سبخة املد واجلزر يف
12:45 – 12:30
بحرية اخلرار باململكة العربية ال�سعودية

الـــقـــاعــــــة1 :
وقـــــت الجـلسة:
 10:45ص – 12:45م
الباحث
�إبراهيم عبد الهادي �صالح ،طارق النجار،
نعيم ا�سماعيل
�سامية الأخ�ضر بن �أحمد ،منى اجلريدي
عايد قادري الزبريي ،حممد املزوغي،
حممد حمدي اجلحديل
لينة يو�سف �أبو�سن
زاهد حميد �صديقي ،زاهد خور�شيد عبا�س
لبنى �سعد حممد عبد املجيد
�أحمد م�صطفى علي� ،ضرار رفعت �إبراهيم،
متيم احل�سون ،م�صطفي زيتون ،طارق
املندرج
�أمل الظبياين ،حممد احلاج
الـــقـــاعــــــة2 :
وقـــــت الجـلسة:
 10:45ص –  12:45م
الباحث
رندا احلربي ،منيف الر�شيدي ،مرمي
ال�شهري
�أحمد حممد خليل العزازي
�أحمد را�ضي ،ماجد فوده ،ناهد عبده
�سحر فهمي مهنا� ،سامية حم�سن ،يا�سني عبد
املق�صود� ،أ�شرف �صديق
عبد النا�صر اجلفري
عثمان �سعد �سعيد حمود احلو�شبي
ر�شا حممد الريدي� ،أريج �أحمد فرحان،
�أحمد مدحت حنفي
طلحة �أحمد الدبعي ،رم�ضان ح�سني �أبو زيد
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برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي

األمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز (أمير منطقة تبوك)
تقيم جامعة تبوك  -كلية العلوم

مؤتمر بيئة البحر األحمر وتنوعها األحيائي

بالتعاون مع الجمعية
السعودية لعلوم الحياة
 19-18شعبان 1442هـ
 31مارس  1-ابريل 2021م

برنامج الملصقات
اليوم الثاني :الخميس 19شعبان  1442هـ ( 1إبريل  2021م)
الجـلسة الثانية :ملصقات
رئيس الجلسة :د .عائشة العطوي
الموضوع

الوقت

الـــقـــاعــــــة1 :
وقــت الجـلسة:
 4:30م –  6:40م
الباحث

 05:40 – 05:35عزل وتو�صيف انزمي البيتا-جلوكو�سيداز املنتج من الهالوبكتريمي فالح هويج فالح �أل خمل�ص
05:45 – 05:40
05:50 – 05:45
05:55 – 05:50
06:00 – 05:55
06:05 – 06:00
06:10 – 06:05
06:15 – 06:10
06:20 – 06:15
06:25 – 06:20
06:30 – 06:25
06:35 – 06:30
06:40 – 06:35

درا�سة مقارنة بني الن�شاط امل�ضاد للميكروبات وامل�ضاد لل�سرطان خلود ال�شنربي ،حممد اخلالد ،جنالء
�أبو زنادة
لبيبتيدات الأكتينوبكترييا
�أبرار مبارك احلمريي ،رجاء عبد
�إمكانية الطحلب املجهري كلوريال فوجلاري�س على املعاجلة
الفتاح �أحمد حمودة� ،آمنه علي نا�صر
احليوية للمواقع الأكرث تلوث ًا يف ميناء �ضبا باململكة العربية
�صديق
ال�سعودية
عاي�شة �سويلم الأميل�س ،الهادي حممد
ملوحة البحر الأحمر وت�أثرياته العك�سية يف االت�صاالت ال�ضوئية
عقون ،حممد عماد حممد عماد ،حممد
الال�سلكية حتت املاء
ر�ؤوف
املعاجلة الفطرية للرتبة امللوثة بالهيدروكربونات العطرية
فاطمة قابل املغربي
متعددة احللقات من مواقع م�صفاة النفط باملنطقة الغربية –
مكة املكرمة بوا�سطة العزالت الفطرية
ال�سلوك اال�ستبقائى لأيونات الكروم ال�سدا�سي من املياه البيئية
وعد احلويطي ،زينب �صيقل ،حممد
با�ستخدام ج�سيمات الف�ضة متناهية ال�صغر املحملة على عديد
ال�شهاوي
اليوريثان املعالج بكلوريد ترتازوليوم ك�صنف ثابت
�سعاد حميد علي اخلياط ،خمتار
الإزالة احليوية ملعدن الر�صا�ص من امل�صادر املائية با�ستخدام نوع
دائل حممد عثمان ،جمال علي قا�سم
واحد من الطحالب الدقيقة ))Phormidium tenue
املن�صوري
نظام م�ضاد ال�سموم البكتريي :هدف حمتمل جديد للعوامل
خريية جربان الفيفي
امل�ضادة للبكترييا
درا�سة فاعلية �إزالة امللوثات من الأو�ساط املائية با�ستخدام
رائد حامد الثمايل ،خالد العمري،
عملية التحفيز عن طريق حم�ض الأجلينيك �أ�سيد امل�ؤك�سد بعد
حممود ح�سني
تفاعله مع بع�ض املعادن
حممد �أحمد عبد الوهاب ،عبد اهلل
الوقود احليوي من الفطريات البحرية الزيتية املعزولة من
حممد اجلربان ،علي ح�سن عبد
مناطق املاجنروف بالبحر الأحمر باململكة العربية ال�سعودية
الرحمن بهكلي
نهلة �صالح زيدان ،حممد ال�سكران ،هبه
قدرة املركبات البحرية الن�شطة بيولوجي ًا ك�أغذية وظيفية
اهلل ح�سيني حممد عطيه
لإدارة مر�ض ال�سكري
تقييم فعالية الن�شاط ال�ضد البكتريي وال�سمية اخللوية
مها �.أ .خليل ،عبدالرحيم .ر.
جل�سيمات النانوية للف�ضة املخلقة حيوي ًا من بكتريي ا Noca r
ال�شن�شوري  ،مها �.أ .الغامدي
diopsis dassonvillei M1
مديحة عثمان غبا�شي ،عمر �سامل
ا�ستك�شاف وحتديد الكائنات الدقيقة املقاومة للملوحة يف البحر
بحطاب ،عائ�شة حممد العطوي ،م�شاري
الأحمر وتقييم دورها يف حتلية املياه بطريقة م�ستدامة
اجلهني ،حممد حممود هالل

12
المنظم :جامعة تبوك  -كلية العلوم

التواصلhttps://www.ut.edu.sa/ar/web/cebrs/home cebrs@ut.edu.sa :

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي

األمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز (أمير منطقة تبوك)
تقيم جامعة تبوك  -كلية العلوم

مؤتمر بيئة البحر األحمر وتنوعها األحيائي

بالتعاون مع الجمعية
السعودية لعلوم الحياة
 19-18شعبان 1442هـ
 31مارس  1-ابريل 2021م

برنامج الملصقات
اليوم الثاني :الخميس 19شعبان  1442هـ ( 1إبريل  2021م)
الجـلسة الثالثة :ملصقات
رئيس الجلسة :د .بدور البلوي
الوقت

الـــقـــاعــــــة1 :
وقــت الجـلسة:
 7:00م –  8:30م
الباحث

الموضوع

درا�سة ت�أثري انحراف حمور الأر�ض على التغري املناخي ال�شتوي
07:05 – 07:00
وال�صيفي يف منطقة تبوك خالل عام 2018م

عبد اهلل عبد العزيز غازي العمري

املعاجلة احليوية ملياه ال�صرف ال�صناعي امللوثة باملعادن الثقيلة
07:10 – 07:05
يف جدة ،اململكة العربية ال�سعودية

�إبراهيم �أحمد علوي ،تامر �شوقي،
ع�صام كمال فهمي الب�شيهي

التغري البيئي الأخري لبحرية ال�سالم مبدينة جدة كما يت�ضح من
07:15 – 07:10
جيوكيمياء للروا�سب البحرية

بيان فرحان

�سمية اخل�صيتني بعد التعر�ض لبنزوات ال�صوديوم يف اجلرذان
07:20 – 07:15
البي�ضاء و�إمكانية الت�أثري امل�ضاد للأك�سدة ملادة ل -كارنتني

�أ�صيله الودعاين ،نادية

تقييم ومقارنة تراكيز املعادن الثقيلة يف مياه البحر يف �ضوء
 07:25 – 07:20الأن�شطة ال�سياحية مبنطقة الغردقة ،على طول �ساحل البحر
الأحمر امل�صري

ها�شم عبا�س مدكور ،عبا�س حممد
من�صور ،حممد ع�سقالين ،بخيت ع�سران

التعريف اجلزيئي لفطريات معزولة من �شاطئ البحر الأحمر يف
07:30 – 07:25
جدة باململكة العربية ال�سعودية

�سعاد �صالح �أحمد الوكيل

الن�شاط امل�ضاد للزيوت امل�ستخرجة من حبة الربكة والربدقو�ش
07:35 – 07:30
�ضد امليكروبات امل�سببة للأمرا�ض من العزالت الإكلينيكية

منريه القحطاين

التحقيق البيئي ل�ساحل جدة على البحر الأحمر يف اململكة
07:40 – 07:35
العربية ال�سعودية

حممد �أبو طالب� ،ساتريا �أنطوين ،عايد
الزبريي ،ريا�ض فاروق حلواين

ال�سمي��ة الوراثي��ة مل��ادة  )4-Nonylphenol (4NPعل��ى
07:45 – 07:40
�أ�سم��اك Oreochromus spilurs

منى حممد ال�شريف

ت�أثري م�ستويات ملوحة خمتلفة على ن�سبة فق�س البي�ض ومعدل
 07:50 – 07:45البقاء ملراحل التطور (التحول) املختلفة لريقات الروبيان
الياباينKuruma shrimp ، Penaeus japonicas
ت�أثري الربوبيوتيك على النمو ،والتحول ،والإعا�شة وجودة املياه
07:55 – 07:50
ل�صغار روبيان كوروما( Penaeus japonicas ،بات)1888 ،
التكيفات والتحديات البيئية التي تواجه �أنواع الأ�سماك التي
08:00 – 07:55
�أدخلت حديث ًا من البحر الأحمر �إىل بحرية دومة اجلندل

ال�سيد حمدان حممد �أحمد عي�سى،
حممد حامد يا�سني� ،صالح ال�سيد �صقر،
حممد �صالح عياط
ال�سيد حمدان عي�سى ،رجاء عبد اهلل
�أحمد ،الأمري ح�سني ،منت�صر ح�سن،
حممد ح�سن� ،أ�شرف البدوي ،نادية عبد
احلميد
�ضياء م�سعود ،بركات الر�شيدي ،مو�سى
قرمو�ش
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تقيم جامعة تبوك  -كلية العلوم

مؤتمر بيئة البحر األحمر وتنوعها األحيائي

بالتعاون مع الجمعية
السعودية لعلوم الحياة
 19-18شعبان 1442هـ
 31مارس  1-ابريل 2021م

برنامج الملصقات
اليوم الثاني :الخميس 19شعبان  1442هـ ( 1إبريل  2021م)
الجـلسة الثالثة :ملصقات
رئيس الجلسة :د .بدور البلوي
الوقت

الموضوع

الـــقـــاعــــــة1 :
وقــت الجـلسة:
 7:00م –  8:30م
الباحث

دنا العنزي� ،سيفارامان �شاندرا�سيكاران،
حت�ضري وتو�صيف الأداء التحفيزي ال�ضوئي لـ W6+املحمل
 08:05 – 08:00على �سطح g-C3N4لإزالة م�شتقات الكلوروفينول حتت التعر�ض م.ت�.سومرو ،م.ا�سلم� ،أ.حميد� ،شهيد
علي� ،إكرام دان�ش � ،إقبال �إ�سماعيل
الطبيعي ل�ضوء ال�شم�س
�أ�سماء ح�سن حممد ،خالد �أبوبكر �أبو
 08:10 – 08:05تخريط ال�شعاب املرجانية مبنطقة وادي اجلمال ،البحر الأحمر
طالب ،حممد عبا�س قطب
ت�أثري امللح على �أن�شطة م�ضادات الأك�سدة وم�ضادات امليكروبات
08:15 – 08:10
للزيوت الأ�سا�سية يف الزعفران

هنيدة عطية ،جمال حراثي ،مها خليل

عبد الرحمن العطر ،حممد ال�شيخ،
�سارة القويز ،حممد في�صل� ،أحمد
دور املحافظة على نبات املنجروف يف تثبيت الكربون يف الرتبة
08:20 – 08:15
قحطان ،غازي اجلهني� ،إ�سالم عبد
مبنطقة ينبع ال�صناعية :درا�سة حالة
ال�سالم
،
الدور الواقي لكل من نبات احللبة وعقار الإنرتفريون �ضد تغريات كرمية حممد �سويفي �إبراهيم �أبو
اليزيد �إبراهيم� ،سحر عبد الرازق
 08:25 – 08:20الربوتني الناجم عن التعر�ض لأ�شعة جاما يف كبد اجلرذان
،
م�سلم عفاف هنداوي كامل
ومواليدها
�شفرة احلم�ض النووي لأنواع امل�صراعيات ال�شائعة من عائلتي
08:30 – 08:25
الفينرييدي واملاكرتيدي من البحر الأحمر ،م�صر

ح�سام �أحمد املكاوي ،عواد عبده حممد
ال�سيد ،حممد عبد النا�صر عامر،
م�صطفى �سرحان
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