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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

18-19 شعبان 1442هـ / 31 مارس -1 ابريل 2021م

الرعاة الرسميون :
Gulf Bio Analytical Naizak TadcoAkas Water Tabuk Cement Co.

Sponsored by:
Tabuk Driving School

البرنامج العلمي التفصيلي



البرنامج العلمي 

التفصيلي
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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

18-19 شعبان 1442هـ
 31 مارس -1 ابريل 2021م

البرنامج العلمي التفصيلي

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

الـــقـــاعــــــة: 1

وقــت الجـلسة:
 3:00 م – 4:15 م

الباحثالموضوعالوقت

تنوع ووفرة وم�ضادر الكائنات احلية الدقيقة الأولية املرتبطة 03:00 – 03:15
بذرات الغبار واملنقولة جوًا يف بيئة البحر الأحمر

جنود اآل اإ�ضماعيل، روبن دياز، ديفيد 
نقوقي، مايكل كو�ضاك، كارلو�ض دوراتي

منوذج التعلم الآيل الهجني لتقدير الكلوروفيل-اأ يف املياه 03:15 – 03:30
ال�ضافية وال�ضاحلية

�ضوريا براكا�ض تيواري، �ضيد ما�ضيور 
الرحمن، عمر ري�ضي، �ضويبو اأو بادمو�ض، 

علء الدين اإبراهيم احلاج موها

03:45 – 03:30
تخفيف الإجهاد امللحي على النمو،العنا�ضر، الرتكيب 

الت�ضريحي، واملح�ضول لبع�ض اأ�ضناف الكينوا با�ضتخدام 
تكنولوجيا املياه املمغنطة

حممود حزين حممود، ال�ضفا ح�ضن حممد، 
اأماين عطية عبد املنعم، اأمل علي املهدي

04:00 – 03:45
الرتاكم احليوي وتقييم املخاطر ال�ضحية للعنا�ضر الثقيلة 

لأنواع اأ�ضماك خمتلفة من مدينة الغردقة، بالبحر الأحمر، 
بجمهورية م�ضر العربية

غادة يحيى زغلول، هبه حممد عز الدين، 
ملياء ا�ضماعيل حممدين، خالد حممد 

امل�ضيلحي

تقييم وتوقع تغريات اخلط ال�ضاحلي ملدينة جازان با�ضتخدام 04:00 – 04:15
�ضور الأقمار ال�ضناعية والوظائف الإح�ضائية

عايد قادري عبده اأحمد الزبريي، ر�ضاد 
ازدي بنتني، اإبراهيم حممد غندور، طلحة 

اأحمد الدبعي، حممد اأبو طالب، �ضاترييا 
اأنطوين

اليوم األول: األربعاء18 شعبان 1442 هـ )31 مارس 2021 م(
الجـلسة الثانية: السياحة البيئية في منطقة تبوك

رئيس الجلسة: د. فوزية السالمي

الـــقـــاعــــــة: 2

وقــت الجـلسة:
3:00 م – 4:15 م

الباحثالموضوعالوقت

دلل حممد ال�ضعيدال�ضياحة البيئية يف منطقة تبوك، حمافظة �ضباء منوذجًا03:00 – 03:15

تعزيز ابتكار ال�ضياحة امل�ضتدامة يف اململكة العربية ال�ضعودية 03:15 – 03:30
نواف ع�ضام بلي�ضي– منطقة تبوك

البعد املناخي للتنمية ال�ضياحية امل�ضتدامة – م�ضروع البحر 03:30 – 03:45
حممد ال�ضيد حافظ عليالأحمر �ضمال غرب اململكة العربية ال�ضعودية: درا�ضة حالة

04:00 – 03:45
تن�ضيط ال�ضياحة البيئية كاأداة لتح�ضني تناف�ضية املنتج 

ال�ضياحي: درا�ضة حالة عن الن�ضاط ال�ضياحي يف منطقة تبوك 
باململكة العربية ال�ضعودية

اأ�ضماء عبد العاطي حممد اأبوزيد

04:15 – 04:00
تو�ضيف ن�ضاط الفينول اوك�ضيديز من �ضو�ضة النخيل احلمراء؛ 

   Rhynchophorus  ferrugineus )Olivier(
با�ضتخدام الكاتيكول كركيزة تفاعل

  ن�ضال حممود فهمي، طارق رئي�ض اأمني
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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

18-19 شعبان 1442هـ
 31 مارس -1 ابريل 2021م

البرنامج العلمي التفصيلي

اليوم الثاني: الخميس19 شعبان 1442 هـ )1 إبريل 2021 م(
الجلسة الخامسة: بيئة البحر األحمر

رئيس الجلسة: د. أريج الغبان

الـــقـــاعــــــة: 1
وقـــــت الجـلسة:
 10:45 ص – 12:45م

الباحثالموضوعالوقت

11:00 – 10:45
العمر، النمو، والقيا�ضات املورفوميرتية لل�ضدفة ملعدي الأرجل 
 Thais savignyi )Mollusca: Neogastropoda:

Muricidae( من خليج العقبة، البحر الأحمر
اإبراهيم عبد الهادي �ضالح، طارق النجار، 

نعيم ا�ضماعيل

�ضامية الأخ�ضر بن اأحمد، منى اجلريديتاأثري ت�ضريف املحلول امللحي على احلياة البحرية11:00 – 11:15

تقييم النظم البيئية ال�ضاحلية با�ضتخدام املنخربات القاعية يف 11:15 – 11:30
جنوب وو�ضط �ضاحل البحر الأحمر باململكة العربية ال�ضعودية

عايد قادري الزبريي، حممد املزوغي، 
حممد حمدي اجلحديل

لينة يو�ضف اأبو�ضناأنواع اليود الذائب يف البحر الأحمر11:30 – 11:45

تقييم ال�ضمية النباتية للمياه املعاجلة ملحطة ال�ضرف ال�ضحي بتبوك 11:45 – 12:00
)RadiataVigna( زاهد حميد �ضديقي، زاهد خور�ضيد عبا�ضبتقنيات خمتلفة على اإنبات بذور حبوب املوجن

تعظيم ال�ضتفادة العلجية وال�ضناعية لأ�ضماك الهامور 12:00 – 12:15
لبنى �ضعد حممد عبد املجيداملوجودة بالبحر الأحمر

12:30 – 12:15
تاأثري العلج بالزنك، وال�ضيلينيوم، وفيتامني هـ على ن�ضاط 

م�ضادات الأك�ضدة الكلية يف بلزما املني لذكور الإبل العربية 
التي تعاين من نق�ض اخل�ضوبة

اأحمد م�ضطفى علي، �ضرار رفعت اإبراهيم، 
متيم احل�ضون، م�ضطفي زيتون، طارق 

املندرج

روؤى بيانات امليكروويف يف حتلل الغابات يف �ضل�ضلة جبال ع�ضري، 12:30 – 12:45
اأمل الظبياين، حممد احلاجاململكة العربية ال�ضعودية

اليوم الثاني: الخميس19 شعبان 1442 هـ )1 إبريل 2021 م(
الجلسة الخامسة: التنوع األحيائي في البحر األحمر

رئيس الجلسة: د. وفاء التيسان

الـــقـــاعــــــة: 2
وقـــــت الجـلسة:

 10:45 ص – 12:45 م
الباحثالموضوعالوقت

منذجة توزيع طائر بحري متوطن يف البحر الأحمر، النور�ض 10:45 – 11:00
)Larus leucophthalmus( اأبي�ض العينني

رندا احلربي، منيف الر�ضيدي، مرمي 
ال�ضهري

الإمكانيات ال�ضيدلنية للميكروبيوم البحري: من درا�ضة 11:00 – 11:15
اأحمد حممد خليل العزازيالنظرية اإىل الت�ضنيع

اأمنــاط اللفقاريات الكبــرية يف النظام البيئي لأ�ضجــار القرم يف 11:15 – 11:30
اأحمد را�ضي، ماجد فوده، ناهد عبدهجنوب �ضيناء، م�ضر

ديناميكية الع�ضائر وتقدير املخزون لأ�ضماك القا�ضة يف منطقة 11:30 – 11:45
ال�ضلتني، البحر الأحمر، م�ضر

�ضحر فهمي مهنا، �ضامية حم�ضن، يا�ضني عبد 
املق�ضود، اأ�ضرف �ضديق

نباتات البيئة ال�ضاحلية جلنوب البحر الأحمر.. �ضاحل منطقة 11:45 – 12:00
عبد النا�ضر اجلفريجازان، اململكة العربية ال�ضعودية

الأنواع املتوطنة و�ضبه املتوطنة يف اليمن امل�ضجلة من مديرية 12:00 – 12:15
عثمان �ضعد �ضعيد حمود احلو�ضبيطور الباحة، حمافظة حلج، اليمن

تاأثري امللوثات الكيميائية على التنوع امليكروبي الداخلي 12:15 – 12:30
للماجنروف مبنطقة ينبع للمملكة العربية ال�ضعودية

ر�ضا حممد الريدي، اأريج اأحمد فرحان، 
اأحمد مدحت حنفي

التوزيع الراأ�ضي لتجمعات املثقبات يف �ضبخة املد واجلزر يف 12:30 – 12:45
طلحة اأحمد الدبعي، رم�ضان ح�ضني اأبو زيدبحرية اخلرار باململكة العربية ال�ضعودية
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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

18-19 شعبان 1442هـ
 31 مارس -1 ابريل 2021م

برنامج الملصقات

اليوم الثاني: الخميس19 شعبان 1442 هـ )1 إبريل 2021 م(
الجـلسة الثانية: ملصقات

رئيس الجلسة: د. عائشة العطوي

الـــقـــاعــــــة: 1
وقــت الجـلسة:
 4:30 م – 6:40 م

الباحثالموضوعالوقت

فلح هويج فلح األ خمل�ضعزل وتو�ضيف انزمي البيتا-جلوكو�ضيداز املنتج من الهالوبكتريمي05:35 – 05:40

درا�ضة مقارنة بني الن�ضاط امل�ضاد للميكروبات وامل�ضاد لل�ضرطان 05:40 – 05:45
لبيبتيدات الأكتينوبكترييا

خلود ال�ضنربي، حممد اخلالد، جنلء 
اأبو زنادة

05:50 – 05:45
اإمكانية الطحلب املجهري كلوريل فوجلاري�ض على املعاجلة 

احليوية للمواقع الأكرث تلوثًا يف ميناء �ضبا باململكة العربية 
ال�ضعودية

اأبرار مبارك احلمريي، رجاء عبد 
الفتاح اأحمد حمودة، اآمنه علي نا�ضر 

�ضديق

ملوحة البحر الأحمر وتاأثرياته العك�ضية يف الت�ضالت ال�ضوئية 05:50 – 05:55
الل�ضلكية حتت املاء

عاي�ضة �ضويلم الأميل�ض، الهادي حممد 
عقون، حممد عماد حممد عماد، حممد 

روؤوف

06:00 – 05:55
املعاجلة الفطرية للرتبة امللوثة بالهيدروكربونات العطرية 

متعددة احللقات من مواقع م�ضفاة النفط باملنطقة الغربية – 
مكة املكرمة بوا�ضطة العزلت الفطرية

فاطمة قابل املغربي

06:05 – 06:00
ال�ضلوك ال�ضتبقائى لأيونات الكروم ال�ضدا�ضي من املياه البيئية 
با�ضتخدام ج�ضيمات الف�ضة متناهية ال�ضغر املحملة على عديد 

اليوريثان املعالج بكلوريد ترتازوليوم ك�ضنف ثابت
وعد احلويطي، زينب �ضيقل، حممد 

ال�ضهاوي

الإزالة احليوية ملعدن الر�ضا�ض من امل�ضادر املائية با�ضتخدام نوع 06:05 – 06:10
))Phormidium tenue واحد من الطحالب الدقيقة

�ضعاد حميد علي اخلياط، خمتار 
دائل حممد عثمان، جمال علي قا�ضم 

املن�ضوري

نظام م�ضاد ال�ضموم البكتريي: هدف حمتمل جديد للعوامل 06:10 – 06:15
خريية جربان الفيفيامل�ضادة للبكترييا

06:20 – 06:15
درا�ضة فاعلية اإزالة امللوثات من الأو�ضاط املائية با�ضتخدام 

عملية التحفيز عن طريق حم�ض الأجلينيك اأ�ضيد املوؤك�ضد بعد 
تفاعله مع بع�ض املعادن

رائد حامد الثمايل، خالد العمري، 
حممود ح�ضني

الوقود احليوي من الفطريات البحرية الزيتية املعزولة من 06:20 – 06:25
مناطق املاجنروف بالبحر الأحمر باململكة العربية ال�ضعودية

حممد اأحمد عبد الوهاب، عبد اهلل 
حممد اجلربان، علي ح�ضن عبد 

الرحمن بهكلي

قدرة املركبات البحرية الن�ضطة بيولوجيًا كاأغذية وظيفية 06:25 – 06:30
لإدارة مر�ض ال�ضكري

نهلة �ضلح زيدان، حممد ال�ضكران، هبه 
اهلل ح�ضيني حممد عطيه

06:35 – 06:30
تقييم فعالية الن�ضاط ال�ضد البكتريي وال�ضمية اخللوية 

Noca -  جل�ضيمات النانوية للف�ضة املخلقة حيويًا من بكترييا
diopsis dassonvillei M1

مها .اأ. خليل، عبدالرحيم .ر. 
ال�ضن�ضوري ، مها .اأ. الغامدي

ا�ضتك�ضاف وحتديد الكائنات الدقيقة املقاومة للملوحة يف البحر 06:35 – 06:40
الأحمر وتقييم دورها يف حتلية املياه بطريقة م�ضتدامة

مديحة عثمان غبا�ضي، عمر �ضامل 
بحطاب، عائ�ضة حممد العطوي، م�ضاري 

اجلهني، حممد حممود هلل
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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

18-19 شعبان 1442هـ
 31 مارس -1 ابريل 2021م

برنامج الملصقات

اليوم الثاني: الخميس19 شعبان 1442 هـ )1 إبريل 2021 م(
الجـلسة الثالثة: ملصقات

رئيس الجلسة: د. بدور البلوي

الـــقـــاعــــــة: 1

وقــت الجـلسة:
 7:00 م – 8:30 م

الباحثالموضوعالوقت

درا�ضة تاأثري انحراف حمور الأر�ض على التغري املناخي ال�ضتوي 07:00 – 07:05
عبد اهلل عبد العزيز غازي العمريوال�ضيفي يف منطقة تبوك خلل عام 2018م

املعاجلة احليوية ملياه ال�ضرف ال�ضناعي امللوثة باملعادن الثقيلة 07:05 – 07:10
يف جدة، اململكة العربية ال�ضعودية

اإبراهيم اأحمد علوي، تامر �ضوقي، 
ع�ضام كمال فهمي الب�ضيهي

التغري البيئي الأخري لبحرية ال�ضلم مبدينة جدة كما يت�ضح من 07:10 – 07:15
بيان فرحانجيوكيمياء للروا�ضب البحرية

�ضمية اخل�ضيتني بعد التعر�ض لبنزوات ال�ضوديوم يف اجلرذان 07:15 – 07:20
اأ�ضيله الودعاين، ناديةالبي�ضاء واإمكانية التاأثري امل�ضاد للأك�ضدة ملادة ل- كارنتني

07:25 – 07:20
تقييم ومقارنة تراكيز املعادن الثقيلة يف مياه البحر يف �ضوء 

الأن�ضطة ال�ضياحية مبنطقة الغردقة، على طول �ضاحل البحر 
الأحمر امل�ضري

ها�ضم عبا�ض مدكور، عبا�ض حممد 
من�ضور، حممد ع�ضقلين، بخيت ع�ضران

التعريف اجلزيئي لفطريات معزولة من �ضاطئ البحر الأحمر يف 07:25 – 07:30
�ضعاد �ضالح اأحمد الوكيلجدة باململكة العربية ال�ضعودية

الن�ضاط امل�ضاد للزيوت امل�ضتخرجة من حبة الربكة والربدقو�ض 07:30 – 07:35
منريه القحطاين�ضد امليكروبات امل�ضببة للأمرا�ض من العزلت الإكلينيكية

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

حممد اأبو طالب، �ضاتريا اأنطوين، عايد 
الزبريي، ريا�ض فاروق حلواين

ال�ضميــة الوراثيــة ملــادة Nonylphenol )4NP-4( علــى 07:40 – 07:45
Oreochromus spilurs منى حممد ال�ضريفاأ�ضمــاك

07:50 – 07:45
تاأثري م�ضتويات ملوحة خمتلفة على ن�ضبة فق�ض البي�ض ومعدل 

البقاء ملراحل التطور )التحول( املختلفة لريقات الروبيان 
Kuruma shrimp ، Penaeus japonicasالياباين

ال�ضيد حمدان حممد اأحمد عي�ضى، 
حممد حامد يا�ضني، �ضلح ال�ضيد �ضقر، 

حممد �ضلح عياط

تاأثري الربوبيوتيك على النمو، والتحول، والإعا�ضة وجودة املياه 07:50 – 07:55
ل�ضغار روبيان كوروما، Penaeus japonicas )بات، 1888(

ال�ضيد حمدان عي�ضى، رجاء عبد اهلل 
اأحمد، الأمري ح�ضني، منت�ضر ح�ضن، 

حممد ح�ضن، اأ�ضرف البدوي، نادية عبد 
احلميد

التكيفات والتحديات البيئية التي تواجه اأنواع الأ�ضماك التي 07:55 – 08:00
اأدخلت حديثًا من البحر الأحمر اإىل بحرية دومة اجلندل

�ضياء م�ضعود، بركات الر�ضيدي، مو�ضى 
قرمو�ض
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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

18-19 شعبان 1442هـ
 31 مارس -1 ابريل 2021م

برنامج الملصقات

اليوم الثاني: الخميس19 شعبان 1442 هـ )1 إبريل 2021 م(
الجـلسة الثالثة: ملصقات

رئيس الجلسة: د. بدور البلوي

الـــقـــاعــــــة: 1
وقــت الجـلسة:
 7:00 م – 8:30 م

الباحثالموضوعالوقت

08:05 – 08:00
حت�ضري وتو�ضيف الأداء التحفيزي ال�ضوئي  لـ  +W6 املحمل 

على �ضطح  g-C3N4 لإزالة م�ضتقات الكلوروفينول حتت التعر�ض 
الطبيعي ل�ضوء ال�ضم�ض

دنا العنزي، �ضيفارامان �ضاندرا�ضيكاران،  
م.ت.�ضومرو،  م.ا�ضلم، اأ.حميد،  �ضهيد 

علي،  اإكرام دان�ض ، اإقبال اإ�ضماعيل

اأ�ضماء ح�ضن حممد، خالد اأبوبكر اأبو تخريط ال�ضعاب املرجانية مبنطقة وادي اجلمال، البحر الأحمر08:05 – 08:10
طالب، حممد عبا�ض قطب

تاأثري امللح على اأن�ضطة م�ضادات الأك�ضدة وم�ضادات امليكروبات 08:10 – 08:15
هنيدة عطية، جمال حراثي، مها خليلللزيوت الأ�ضا�ضية يف الزعفران

دور املحافظة على نبات املنجروف يف تثبيت الكربون يف الرتبة 08:15 – 08:20
مبنطقة ينبع ال�ضناعية: درا�ضة حالة

عبد الرحمن العطر، حممد ال�ضيخ، 
�ضارة القويز، حممد في�ضل، اأحمد 

قحطان، غازي اجلهني، اإ�ضلم عبد 
ال�ضلم

08:25 – 08:20
الدور الواقي لكل من نبات احللبة وعقار الإنرتفريون �ضد تغريات 

الربوتني الناجم عن التعر�ض لأ�ضعة جاما يف كبد اجلرذان 
ومواليدها

كرمية حممد �ضويفي، اإبراهيم اأبو 
اليزيد اإبراهيم، �ضحر عبد الرازق 

م�ضلم، عفاف هنداوي كامل

�ضفرة احلم�ض النووي لأنواع امل�ضراعيات ال�ضائعة من عائلتي 08:25 – 08:30
الفينرييدي واملاكرتيدي من البحر الأحمر، م�ضر

ح�ضام اأحمد املكاوي، عواد عبده حممد 
ال�ضيد، حممد عبد النا�ضر عامر، 

م�ضطفى �ضرحان
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