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

 عضوا   المركز القومي للبحوث – أشرف شعالند / أ.

 عضوا   جامعة الملك سعود –كلية الصيدلة  –أ.د / محمد بن عبد العزيز اليحيى 

 عضوا   لك سعودجامعة الم –كلية العلوم  –أ.د / محمد بن صالح الخليفة 

 عضوا   جامعة الملك سعود –كلية علوم األغذية والزراعة  –د / سعود بن ليلى الرويلي 

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

 عضوا   جامعة الملك سعود –كلية العلوم  –أ.د/ علي بن حسن بهكلي 
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 التسجيل ص 9:15 – ص 8:00

 (5، 4، 3، 2، 1قاعة ) –الجلسة األولى  ص 10:30 – ص 9:15

 استراحة ص 10:45 –ص  10:30

 (5، 4، 3، 2، 1قاعة ) –الجلسة الثانية  ظ 12:15 –ص  10:45

 صالة الظهر ظ 12:45 –ظ  12:15

 (5، 4، 3، 2، 1قاعة ) –الجلسة الثالثة  م 2:30 –ظ  12:45

 غداء م 3:30 –م  2:30

 صالة العصر م 4:00 –م  3:30

 (5، 4، 3، 2، 1قاعة ) –الجلسة الرابعة  م 5:00 –م  4:00

 (77– 1) ملصقاتالمعرض  م  6:00–م  5:00

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

 ونشاط اجتماعيعشاء  م 10:00 –م  8:30
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعاليات اليوم األول

 م(2016 مارس  28هـ ) 1437 ةاآلخر جمادى 19 اإلثنين
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 (5، 4، 3، 2، 1)قاعة  –الجلسة األولى  ص 10:00 –ص  8:00

 استراحة ص 10:15 –ص  10:00

 (5، 4، 3، 2، 1قاعة ) –الجلسة الثانية  ظ 12:15 –ص  10:15

 صالة الظهر ظ 12:45 –ظ  12:15

 (5، 4، 3، 2، 1قاعة ) –الجلسة الثالثة  م 2:30 –ظ  12:45

 غداء م 3:30 –م  2:30

 صالة العصر م 4:00 –م  3:30

 م  6:00–م  4:00

 (3، 2، 1قاعة ) –الجلسة الرابعة 

 (4قاعة ) – (1) ورشة عمل

 (5قاعة ) – (2) ورشة عمل
 م  5:00–م  4:00

 (5قاعة ) – (3) ورشة عمل
 م  6:00–م  5:00

 (128ـــ  78ملصقات )المعرض  م  7:00–م  6:00

 (6قاعة ) – (1)الندوة الرئيسة  م  7:40 –م  7:00

 استراحة م  7:50–م  7:40

 (6قاعة ) – (2)الندوة الرئيسة  م  8:30–م  7:50

 رحلة نيلية وعشاء م 8:45
 

 

 

 

 

 فعاليات اليوم الثاني

 م(2016 مارس  29هـ ) 1437 ةاآلخر جمادى 20 الثالثاء
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 أهرامات الجيزةرحلة  م 9:00 –ص  9:00

 الثالثفعاليات اليوم 

 م(2016 مارس  30هـ ) 1437 ةاآلخر جمادى 21 األربعاء
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 (6قاعة ) – اجتماع الجمعية العمومية ص 11:15 –ص  10:00

 (6قاعة ) –التوصيات وتكريم الفائزين  ظ 12:15 –ص  11:15

 صالة الظهر ظ 12:45 –ظ  12:15

 غداء م 1:30 –ظ  12:45
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابعفعاليات اليوم 

 م(2016 مارس  31هـ ) 1437 ةاآلخر جمادى 22 الخميس
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 (1) محاضرة
"Economics of the Brain – Best use of 

Natural Resources"  

Prof. Erwin Neher 
 Chemistry, Biophysical for Institute Planck Max 

Germany. Goettingen, 37077 

 

 م 7:20 –م  7:00

 (2) محاضرة

 وآثارها اإلقتصادية" التنمية المستدامة"

 الدكتور/ أحمد بن مشهور الحازمي

 سابك. شركة – الصناعية والصحة البيئة إدارة مدير

 (1الندوة الرئيسة )
 6القاعة:                    م( 2016مارس  29هـ ) 1437 ةاآلخر جمادى 20 الثالثاء اليوم الثاني:

 أ.د/ إبراهيم بن عبدالواحد عارف رئيس الجلسة:

 

 م 7:40 –م  7:20
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 (2الندوة الرئيسة )
 6القاعة:                    م( 2016مارس  29هـ ) 1437 ةاآلخر جمادى 20 الثالثاء اليوم الثاني:

 نأشرف الشعال أ.د/ رئيس الجلسة:

 

 (1) محاضرة

Effects of Harmful Algal Blooms and Their 

Toxins on Fresh and Marine Water 

Resources Used For Drinking and 

Recreational Water Supplies 

Prof. Wayne W. Carmichael 

Biological Sciences Department, Wright State 

University, Dayton, Ohio 45435, USA. 

 م 8:10 –م  7:50

 

 م 8:30 –م  8:10

 (2) محاضرة

 دور مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في دعم بحوث البيئة

 والموارد الطبيعية

 الدكتور/ فهد بن محمد الجساس

 – والتقنية علوملل عبدالعزيز الملك مدينة – والزراعية البيئية العلوم مجموعة

 السعودية. العربية المملكة – الرياض
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 ( تحت عنوان )نحل العسل تربيته ومنتجاته(1ورشة عمل )

 جامعة الملك سعود –كرسي المهندس عبدهللا بقشان ألبحاث النحل  
 

 م  6:00–م  4:00

 4 القاعة:

 

 ( تحت عنوان )الزراعة الدقيقة للمحافظة على الموارد الطبيعية(2ورشة عمل )

 الدقيقة عن بعد في الزراعةالتقدم في االستشعار : محاضرة بعنوان
D. J. Mulla 

Professor and Larson Chair for Soil & Water Resources 
Dept. Soil, Water & Climate Univ. Minnesota. 

 جامعة الملك سعود –كرسي أبحاث الزراعة الدقيقة 

 ( تحت عنوان )تعريف بكرسي بحث نواقل األمراض الحشرية(3ورشة عمل )

 سعود جامعة الملك – بحث نواقل األمراض الحشرية كرسي 
 

 م  5:00–م  4:00

 5 القاعة:

4 

 

 م  6:00–م  5:00

 5 القاعة:
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 الموضوع ص 10:30 – 9:15

9:15 – 9:30 

 تقنية التتابعات البسيطة المتكررة من القطف الملحي السعوديفي  حاسوبيا  تطوير معلمات وراثية 

 ، عبدهللا الدوس، فيروز انوار، محمد الظمرةمنذر الصدر

، الرمز البريدي 2455مركز التميز البحثي في التقنية الحيوية، جامعة الملك سعود، ص.ب. 

، المملكة العربية السعودية.11451  

9:30 – 9:45 

البناء الضوئي لبعض األنواع النباتية من الفصيلة العشارية في المنطقة القاحلة جنوب تكيفات 

 المملكة العربية السعودية

 2، تركي علي التركي1أسـامه هـنداوي سـيد، 1يحيى سليمان مسرحي
 .جازان –جامعة جازان  -كلية العلوم  -قسم األحياء  1

 .المملكة العربية السعودية –الرياض  –مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية  2

9:45 – 10:00 

ستربتوميسس المعزولة من المجموع الجذري لنخيل البلح على الفطريات تأثير بعض أنواع األ

 المفرزة للسموم الفطرية بالمملكة العربية السعودية

 3، قدري مصطفي3،  إيهاب سرحان1، تامر ثابت2منيرة القحطاني، 1مدحت النجار
 .معمل المركزي لألبحاث بالمؤسسة العامة لصوامع الغالل، المملكة العربية السعوديةال 1

 .جامعة األميرة نوره، المملكة العربية السعودية كلية العلوم، 2
 .معهد بحوث أمراض النباتات، مركز البحوث الزراعية، مصر 3

10:00 – 10:15 

 لعنصر الفضة بواسطة البكترية الداخليةالتكوين الحيوي لجزيئات المتناهية الصغر)النانو( 

 المعزولة من نبات الشار

 الطلحي عبد هللاو بهيج الديب

 جامعة الطائف. -كلية العلوم -قسم االحياء

10:15 – 10:30 

 دراسة عملية اإلنبات لبعض النباتات الملحية النامية في المملكة العربية السعودية

 4و تركي التركي 3حي، يحيى مسر2، اروى الحقيل1محمد باصهي

 .قسم النبات جامعة الملك سعود –كلية العلوم  1
 .جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن -قسم األحياء -كلية العلوم 2

 .جامعة جازان –قسم األحياء  –كلية العلوم  3
 .معهد بحوث الموارد الطبيعية والبيئة –مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية  4

 

 

 

 

 

 

 

 م( 2016مارس  28) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 19 اإلثنين اليوم األول:

 1 القاعة:          ووقاية النبات  علوم النبات واألحياء الدقيقة الجلسة األولى:            

                                                       عبدهللا الطلحيد/   مقرر الجلسة:                                         أ.د/ تركي التركي رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ص 10:30 – 9:15

9:15 – 9:30 

ضد بعض المبيدات  Aedes aegypti (L.) و Culex pipiens (L.) وبالغات  حساسية يرقات

 الحشرية الشائعة االستخدام بمكة المكرمة

 (3)زراق بن عيسى الفيفي (2) وخالد محمد سعيد الغامدي  (2)جازم عبدهللا مهيوب (1) حامد آل غرامة

 المملكة العربية السعودية. –جامعة الملك خالد  –كلية العلوم  –سم علوم األحياء ق (1) 
 المملكة العربية السعودية. –جامعة الملك عبدالعزيز  –كلية العلوم  –قسم األحياء (2)

 المملكة العربية السعودية. –جامعة جازان  –كلية العلوم  –قسم األحياء  (3)

9:30 – 9:45 

 قص النحاس والحالة المناعية في األغنامالعالقة بين ن

 1، وائل محمد الديب2، محمد أحمد يوسف1طه عبد المنعم فوده
قسم الدراسات االكلينيكية، كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية، جامعة الملك فيصل،االحساء،  1

 المملكة العربية السعودية.
 طري، جامعة المنصورة، المنصورة، مصر.قسم األمراض الباطنة والمعدية، كلية الطب البي 2

9:45 – 10:00 
 الموسمي ليرقات نغف أنف الغنم والجمال في منطقة جازان، المملكة العربية السعودية التواجد

 حنان أبوالقاسم محمد بُصلي

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

10:00 – 10:15 

المصابة بداء السكري المستحث  الجرذان علىدراسة عن التأثير الكيميائي الحيوي للدمسيسة 

 باستعمال عقار أأللوكسان

 سيف الدولة مصطفى بركات

 الطب البيطري والثروة الحيوانية، جامعة الملك فيصل. قسم األمراض، كلية

10:15 – 10:30 

وصف وتقييم التنامي الخلوي الباكر ألجنة األرانب المزروعة في ظروف حرارية مختلفة في 

 الزجاج

 منير مصطفى البشعان

 المملكة العربية السعودية. – 971ص ب  –جامعة الطائف  –كلية العلوم  –قسم األحياء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م( 2016مارس  28) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 19 اإلثنين اليوم األول:

 2 القاعة:         الحيوان والطب البيطري واإلنتاج الحيوانيعلوم  الجلسة األولى:            

 د/ زراق الفيفي مقرر الجلسة:                                       أ.د/ خالد محمد الغامدي رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ص 10:30 – 9:15

9:15 – 9:30 

 العربية السعودية دراسة واختيار نباتات مقاومة للجفاف والحد من التصحر في المملكة

 2غالم حسينو 1علي عبدهللا الجلعود
الرياض  6086مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ص.ب  –المركز الوطني للتقنية الزراعية  1

11442. 
الرياض  6086مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  ص.ب   – المركز الوطني ألبحاث المياه  2

11442. 

9:30 – 9:45 

 تأثير إضافة الحمأة على بعض خواص التربة والعناصر الغذائية والثقيلة في محصول الخيار
 وعبدالرحمن بن محمد المديني *علي عبيد عمرون

 .الملك سعود جامعة –غذية والزراعة األ كلية –قسم علوم التربة 

 .جامعة الملك فيصل -غذية واأل كلية الزراعة - قسم البيئة والمصادر الطبيعية الزراعية

9:45 – 10:00 

ة لفصل ستخدام نظم المعلومات الجغرافية لدراسة التوزيع المكانى للملوثات حول محطة السفانيا

وديةالسعالمملكة العربية الزيت عن الغاز،   

 فتحية السرورى

 .المملكة العربية السعودية –جامعة الملك عبد العزيز  – كلية العلوم للبنات

10:00 – 10:15 

 مقدرة بعض الحزازيات على الداللة على التلوث بالمعادن

، محمد عثمان 3، مجدى حسن جمال اسحق2، وجيه السيد السعداوى1أحمد البسيونى غانم يناد

 2محمد عثمان
 .األحياء، الكلية الجامعية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعوديةقسم  1

 .قسم النبات، كلية العلوم، جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية 2 

 .مركز البحوث النووية، هيئة الطاقة الذرية، جمهورية مصر العربية 3 

10:15 – 10:30 

اتيت كل من الرصاص والزنك والمنجنيز من مياه ( كيف تزيل معادن األب7نحو بيئة أكثر أمانا: )

 الصرف؟

 سامي محمد عبد هللا

 –القاهرة  –حدائق شبرا  68ص .ب.  –جامعة عين شمس  –كلية الزراعة  –قسم األراضي 

 .جمهورية مصر العربية

عبد العزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية ص  مركز األمير سلطان بن –جامعة الملك خالد 

 المملكة العربية السعودية. –أبها  960ب .

 

 

 

 

 

 

 م( 2016مارس  28) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 19 اإلثنين اليوم األول:

 3 القاعة:  والتلوث البيئي                   والتربة المياهعلوم  الجلسة األولى:            

 د/ محمد العولقي  مقرر الجلسة:                                         أ.د/ علي الجلعود رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ص 10:30 – 9:15

9:15 – 9:30 

 سلسلة الدراسات التصنيفية في فلورا المملكة العربية السعودية

النامية في  Acaciaـ و ـ التركيب الدقيق لسطح وشكل مقطع األقالم لبعض أنواع جنس الـ  1

 المملكة العربية السعودية

 2دهانطالل ، 1مد محمد حسن ميالدمح
المملكة  -13330قسم األحياء ـ كلية العلوم التطبيقية ـ جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة ـ ص . ب  1

 العربية السعودية.
ـ مكة  7642ص . ب  -كلية المجتمع بالنماص المملكة العربية السعودية -جامعة الملك خالد 2

 المكرمة.

9:30 – 9:45 

 شجار المانجو لميعاد وعدد مرات الرش الورقي بالحديد والزنك والمنجنيز المخلبيإستجابة أ

 حسن علي قاسم

المملكة  –الرياض  –جامعة الملك سعود  –كلية علوم االغذية والزراعة  –قسم االنتاج النباتي 

 العربية السعودية.

9:45 – 10:00 

خارج الجسم  (Musa sppنبات الموز ) أثر عسل النحل الطبيعي كمصدر الكربون في إكثار ونمو

 الحي
 وسيف النصر النور عبد هللا علي* الفاتح محمد مهدي

 كلية العلوم واآلداب بخليص، جامعة الملك عبدالعزيز. قسم األحياء،

 كلية الزراعة، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان. *

10:00 – 10:15 

 المورفولوجية تعريف بعض فحول نخيل البلح عن طريق الصفات
 عالء الدين عمر1&2 – مصطفى الحمادي2 – محيي الدين سالمه2

1 قسم اإلنتاج النباتي – كلية علوم األغذية والزراعة – جامعة الملك سعود ص ب 2460 الرياض 

المملكة العربية السعودية. –  
 مصر. -33516ص ب  –جامعة كفر الشيخ  –كلية الزراعة  –قسم البساتين   2

10:15 – 10:30 
 حياة النبات بمنطقة خليص، غرب المملكة السعودية

 عماد علي الشريف- أحمد محمد عايش- سيد محمد راوي

 جامعة الملك عبد العزيز. -كلية العلوم واألداب بخليص -قسم األحياء

 

 

 

 

 

 

 

 م( 2016مارس  28) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 19 اإلثنين اليوم األول:

 4 القاعة:    واإلقتصاد الزراعي والهندسة الزراعيةاإلنتاج النباتي  الجلسة األولى:            

  د/ سميرة بافيل  مقرر الجلسة:                                         أ.د/ محمد حسن ميالدرئيس الجلسة:             
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 الموضوع ص 10:30 – 9:15

9:15 – 9:30 

 قنية المبادل األنيونياليود من التليريوم واألنتيموني باستخدام ت
 2و1خالد فريج عبدهللا حسن

 2097.قسم الكيمياء كلية العلوم جامعة جازان ص .ب  1
 .13759مشروع السيكلترون مركز البحوث النووية هيئة الطاقة الذرية مصر، ص .ب  2

9:30 – 9:45 
الينرتخليق وأكسدة ضوئية للفيوروكومارينات الغير خطية: أيزوبسيدوسورالين وألوسو  

 سامح رمضان الجوجري

المملكة العربية السعودية. –جامعة جازان  –كلية العلوم  –قسم الكيمياء   

9:45 – 10:00 

 المحتوى الكيميائي والتأثير الميكروبي لنبات حريبة )فارسيتيا إجبتيا(
 عماد الدين محروس أبو النور

 ربية السعودية.المملكة الع –جامعة جازان  –كلية العلوم  –قسم الكيمياء 

 مصر. –جامعة المنوفية  –معهد الهنسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية 

10:00 – 10:15 
 تحضير وتقييم لمواد ذات نشاط سطحي مبنية على اندريد حامض المليك

 محمد حسين مصطفى أحمد

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

10:15 – 10:30 

تأثير المحفزات األصيلة لمستقبالت البريجنان أكس )بي أكس أر( على إنزيمات الحماية وإنزيمات 

 آيض األدوية في الفئران

 وائل محمد السيد

 جامعة الملك فيصل. –كلية العلوم  –قسم علوم الحياة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م( 2016مارس  28) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 19 اإلثنين اليوم األول:

 5 :القاعة             الكيمياء الحيوية والعلوم الصيدالنيةعلوم  الجلسة األولى:            

 فايزة عبدهد/  مقرر الجلسة:                                          أ.د/ محمد اليحيى رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ظ 12:15 – ص 10:45

10:45 – 11:00 

( المصاحبة جزيئي للفلورا الفطرية والسموم الفطرية )اوكراتوكسن واالفالتوكسناتالتشخيص ال

 لبعض ثمار البلح بمنطقة الطائف

 ، هشام الحريري وعبد العزيز باحبيليوسف غرباوي

جامعة الطائف. –كلية العلوم  –قسم علم األحياء   

11:00 – 11:15 

د ضبشري يك المعزولة من لبن التأثير التضادي لبعض أنواع بكتيريا حمض الالكت

  Staphylococcus aureus 

 **عفراء محمد بغداديو  *صالحة حسن مستور

 المملكة العربية السعودية.-*قسم األحياء كلية العلوم للبنات، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة

 .ودية**مركز الملك فهد للبحوث الطبية، جامعة الملك عبد العزيز، جدة المملكة العربية السع

11:15 – 11:30 

 العالقة بين مشابهات اإلنزيمات ودرجة العدوى بالهالوك في صنفين من أصناف الفول المصري
 2، نور الدين عمر محمد جاد هللا 1عصام أحمد حسن مصطفى

 .قسم األحياء، كلية العلوم واآلداب بخليص، جامعة الملك عبد العزيز 1
 .جامعة الملك عبد العزيزجده،   ،قسم األحياء، كلية العلوم 2

11:30 – 11:45 

على نمو  Chenopodium murale و Malva sylvestris التأثير األليلوباثي لعشبتي

 (Hordeum vulgareومحتوى اليخضور لمحصول الشعير )

 *طاهر بوترعةنجوى شالح الزايدي، أميرة أمين عيطه و

منورة، المملكة العربية السعودية. ص. ب. المدينة ال ،قسم األحياء، كلية العلوم، جامعة طيبة

30002. 

11:45 – 12:00 

نباتات الطماطم بواسطة عوامل غير  ينتاج الفيتوألكسينات ضد مرض الندوه المتأخرة فإحفز 

 حيوية ومردودها على مقاومة المرض

 1،2مصطفى جادو يعل عماد الدين، 1مصطفى يمصطفى حلم
 .مصر –القاهرة  –جامعة عين شمس  – قسم امراض النبات كلية الزراعة 1

 .الطائف –جامعة الطائف  –كلية العلوم  –قسم األحياء  2

12:00 – 12:15 

 العربية المملكة جازان، منطقة في( الباذنجانية الفصيلة)  الداتورة لجنس تصنيفية  مراجعة

 السعودية

 قاسم طه وائل

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

 

 

 

 

 

 

 م( 2016مارس  28) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 19 اإلثنين اليوم األول:

 1 القاعة:          ووقاية النبات  علوم النبات واألحياء الدقيقة :الثانيةالجلسة             

 د/ سليمان الحربي  مقرر الجلسة:                                د/ حسين مانع الوادعيأ. رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ظ 12:15 – ص 10:45

10:45 – 11:00 

 Aedes aegyptiالمؤشرات البيئية في الحاويات المنزلية ليرقات الناقل الحشري  لحمى الضنك 

 في خمس مناطق سكنيه في محافظة جده

 عباس محمد أحمد العزب

بد جامعة الملك ع –ئة وزراعة المناطق الجافة كلية األرصاد والبي –قسم زراعة المناطق الجافة 

 العزيز.

11:00 – 11:15 

 Galleriaتأثير تغذية اليرقات على بيولوجية وموت أطوار حياة فراشة الشمع الكبيرة 

mellonella (L.) 
                                                                                                                     رمحمدالسالم أنوعبدو  أحمد الخازم الغامدي

 -كلية علوم األغذية والزراعة –قسم وقاية النبات  –كرسي المهندس عبدهللا بقشان ألبحاث النحل 

 جامعة الملك سعود.

11:15 – 11:30 

وزن على تأثير حمض األوزنيك المستخلص من أشنة أوزنيا أرتيكيوالتا والمستخدم كخافض لل

 النسيج الدهني حول الكلية والتركيب الدقيق للخاليا الكبدية في الجرذان

 4وسعاد شاكر علي 3، أحمد نبيل أبو خطوة2، علي بن أحمد الرباعي1*أحالم عبدالعزيز األحمدي

 قسم علوم األحياء/ كلية العلوم/ جامعة الملك عبدالعزيز. 1،2
 جامعة الملك عبدالعزيز.قسم الكيمياء الحيوية/ كلية العلوم/  3

 4 قسم التشريح/ كلية الطب/ جامعة الملك عبدالعزيز/ ص.ب. 45417 جدة 21512.

11:30 – 11:45 

 نتائج الفحص بإستخدام الموجات فوق الصوتيه في الماعز المصابة بمرض نظير السل
 محمد ثروت عبدالعال1، فهد السبيل1، محمود حشاد1 وسيباستين بوزينسكي2

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

 2 قسم العلوم اإلكلينيكية، كلية الطب البيطري، جامعة مونتريال، كندا.

11:45 – 12:00 

المتواجدة في   .Oreochromis spكبد أسماك البلطي دراسات نسيجية ومجهرية دقيقة على

 بالرياض مجرى وادي حنيفة

 2، دالل الحربي1جيهان سرور

 جامعة أم القرى. –كلية العلوم التطبيقية للبنات  1
 عبدالرحمن. جامعة األميرة نورة بنت –كلية العلوم بالرياض  2

12:00 – 12:15 

مستويات بعض المعايير في الدم والقياسات البيوكيميائية في مصل دم إبل المرعى في المملكة 

 يةالعربية السعود

 ومبروك أبو زيد مبروك عثمان تاج األصفياء أحمد

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

 

 

 

 

 

 م( 2016مارس  28) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 19 اإلثنين اليوم األول:

 2 القاعة:         ج الحيوانيالحيوان والطب البيطري واإلنتاعلوم  :الثانيةالجلسة             

 د/ عبدهللا الدغيم مقرر الجلسة:                                          أ.د/ أسامة أبو زناده رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ظ 12:15 – ص 10:45

10:45 – 11:00 

استخدام البيانات المناخية وبيانات خواص التربة للتنبؤ بالمحتوى الرطوبي بالتربة وإحتياجات 

 ي للوصول إلى إنتاج زراعي مستدام في موقعين بمنطقة جيزانالر
 وهشام محمد إبراهيم *علي محمد التركي

 .11451الرياض  –جامعة الملك سعود  –قسم علوم التربة 

11:00 – 11:15 

تأثير الري بمياه الصرف المعالجة على النمو والتركيب الكيميائي لشتالت البونجاميا المنزرعة 

  يةفي تربة جير
 2ومحمد هشام خميس 2، فاطمة عبد العزيز حسن2،1هيثم محمد علي

 المملكة العربية السعودية. - جامعة الملك سعود –كلية العلوم  –قسم النبات واألحياء الدقيقة  1
 مصر. –مركز البحوث الزراعية  –معهد بحوث البساتين  –قسم بحوث األشجار الخشبية  2

11:15 – 11:30 
 ثيازولي ضار من المحاليل الحمضيةمشتق  أكسدة

 عزوز عبيد رحاب

 المملكه العربية السعودية. ،2097 جازان جامعة جازان، العلوم، قسم الكيمياء، كلية

11:30 – 11:45 

الكركمين يحّسن اآلثار السمية للكادميوم على القلق، النشاط العضلي العصبي، والموصالت 

 العصبية في دماغ الفئران

 3، محمد أحمد2، جمعان سعيد عجارم1أبوطويلقاسم محمد 
 الدمام. –جامعة الدمام  –كلية التربية  1

 الرياض. –جامعة الملك سعود  –كلية العلوم  2
 الرياض. –جامعة الملك سعود  –كلية التمريض  3

11:45 – 12:00 

تينوميستات األك إزالة معادن الرصاص والزئبق والنحاس من األوساط الغذائية السائلة بواسطة

 وعزل البروتينات الرابطة للمعادن

 وندى ابراهيم الصقيران سهام عبدالمحسن القضيب

 .قسم األحياء، كلية العلوم، جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 .المملكة العربية السعودية، 11645،الرياض 100683ص.ب 

12:00 – 12:15 

 مواد طالء األسطحتهجين  متراكبات النانو العضوي والغير عضوي ك

 1وشريف أحمد 1، إيرام شارمين1،2ديوان أكرم
 – 110025ص.ب  –نيودلهي  –جامعة ميليا اإلسالمية  –قسم الكيمياء  –معمل بحوث المواد  1

 الهند.
 جازان. –المملكة العربية السعودية  –قسم الكيمياء  –كلية العلوم  –جامعة جازان  2

 

 

 

 

 

 م( 2016مارس  28) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 19 اإلثنين اليوم األول:

 3 القاعة:  والتلوث البيئي                   والتربة المياهعلوم  :الثانيةالجلسة             

 د/ قاسم أبو طويل مقرر الجلسة:                                        أ.د/ سهام القضيبرئيس الجلسة:             
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 الموضوع ظ 12:15 – ص 10:45

10:45 – 11:00 

 االستفادة من جو التعبئة والتغليف المعدل إلطالة فترة صالحية البسر الطازج صنف خالص
 1، عبدالقادر سالم1ليد السنين و ،2، ليو2، مايكل راتكي2أندرو باربر *،  1محمد العيـد صالح

، 31982، األحساء 040مركز التميز البحثي في النخيل والتمور، جامعة الملك فيصل، ص ب  1

 المملكة العربية السعودية.
، أدياليد، 397معهد جنوب أستراليا للتطوير والتقنية، وحدة األغذية والنباتات المبتكرة، ص ب  2

 ، أستراليا.5001جنوب أستراليا 

11:00 – 11:15 

الجبن  االستفادة من الخواص الحيوية لبكتيريا البيفيدو المكبسلة والغير مكبسلة في صناعة

 القريش

 سامي فاروق محمود

 مصر. –مركز البحوث الزراعية  –معهد بحوث تكنولوجيا األغذية  –قسم بحوث األلبان 

 جامعة الطائف. –كلية العلوم  –قسم التقنية الحيوية 

11:15 – 11:30 

 استخدام بعض مخلفات التصنيع الغذائي في إنتاج بعض المكونات الغذائية

 *، صالح محمد  العيد**، مطلق محمد زيد العتيبي*جمال علي الشرنوبي

* قسم علوم الغذاء والتغذية، كلية العلوم الزراعية واألغذية، جامعة الملك فيصل، اإلحساء 

 ، المملكة العربية السعودية.400، ص ب 31982

،  400،  ص ب   31982** مركزا بحاث النخيل والتمور ،  جامعة الملك فيصل  ،  اإلحساء   

 المملكة العربية السعودية.

11:30 – 11:45 

بجنوب  األحياء الدقيقة والمواد الكيموحيوية للدوما: مشروب عسل نحل مخمر دراسة لمحتوى

 السودان

 2وحامد أحمد درار 1ندى حسن محمد المهدي دوليب
 جامعة الملك عبدالعزيز. كلية العلوم واالداب بخليص، قسم األحياء، 1

 تقانة الحيوية الزراعية، كلية الزراعة، جامعة الخرطوم، السودان.قسم النبات وال 2

11:45 – 12:00 

لة استخراج وتنقية انزيم البروتييز القاعدي من مخلف ريش الدواجن المتحلل بواسطة سال

 بكتيرية مهندسة وراثيا  

                                                          1هشام محمود سعيد 2خالد السيد الجيار، 1، مدحت هارون ابو جمعه1طه ابراهيم زغلول
 –جامعة االسكندرية  –معهد الدراسات العليا و البحوث  –قسم علوم التكنولوجيا الحيوية  1

 مصر. –االسكندرية 
 السعودية. -جازان –جامعة جازان  –عمادة السنه التحضيرية  –كليه العلوم  –قسم االحياء  2

12:00 – 12:15 

التأثير المضاد لبكتريا تكافلية عزلت من المعي المتوسط  لشغاالت نحل العسل تجاه المسبب 

 المرضي للحضنة الطباشيرية

وبسام  3، محمد ابو الفضل عبدالحميد مرسي2، أدهم مصطفي مصطفى1محمد عمر محمد عمر

 2فكري جالل
جامعة الملك  –غذية والزراعة كلية علوم األ –كرسي المهندس عبدهللا بقشان ألبحاث النحل  1

 سعود.
 مصر. –مركز البحوث الزراعية  –معهد بحوث وقاية النبات  2

 مصر. –جامعة اسيوط  –قسم وقاية النبات كلية الزراعة  3

 

 م( 2016مارس  28) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 19 اإلثنين اليوم األول:

 4 القاعة: ات اإلحيائية                ياألغذية والتقنعلوم  :الثانيةالجلسة             

  أ.د/ محسن أحمد مصطفى  مقرر الجلسة:                                أ.د/ خالد جمل الليل رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ظ 12:15 – ص 10:45

10:45 – 11:00 

في قشرة المخ  مساهمة الموصالت العصبية في أداء الليفوفلوكساسين والسيبروفلوكساسين

 وقرين أمون للجرذان

 3، جمال محمد مرسى2، سيد محمد راوى1نادية محمد سعيد عرفة

 المملكة العربية السعودية. -جامعة جازان -كلية التربية االقسام العلمية -قسم األحياء

 المملكة العربية السعودية. -جامعة الملك عبد العزيز -كلية العلوم واالداب بخليص

 جمهورية مصر العربية. -جامعة القاهرة -ومكلية العل

11:00 – 11:15 

بيرازولوبيريميدين الجديدة ذات األهمية العالجية  لبعض مشتقات ثينوتشييد حديث وفعال 

 المتوقعة

 ، حسين الكاشف، نبيل المخالفيعبدالرحمن فرغلي*

 العربية السعودية.المملكة  – 2097جازان  –جامعة جازان  –كلية العلوم  –* قسم الكيمياء 

11:15 – 11:30 

استخالص الفيوروكرومون من نبات الخله مع تحضير مشتفات جديدة من الفيزناجينون 

 والخللينون ودراسة تأثيرها الفارماكولوجي كمضادات السرطان

 1،2 أمين على ابوهاشم
 ربيه السعودية.المملكه الع –جامعة جازان  –كليه العلوم  –العنوان الحالى: قسم الكيمياء  1

 جمهوريه مصر العربية. –الدقي  –المركز القومي للبحوث  –قسم الكيمياء الضوئية  2

11:30 – 11:45 

تخطي  لطفيليات األكثر انتشارا في الدول النامية:العدوى باأنتيجينات واعدة للتطعيم ضد 

 المعوقات
 1عطا هللا عبد الفتاح محمدو 2فيصل عبد القادر بغدادي ،1،3سماعيلاهشام 

 مصر. -دمياط الجديدة  –مركز أبحاث التكنولوجيا الحيوية  –قسم األبحاث والتطوير  1
 السعودية. – مكة المكرمة -جامعة أم القرى  -الكلية الجامعية   -قسم الكيمياء  3قسم علوم الحياة و 2

11:45 – 12:00 

 ة نانوية طبيةاستعمال الجسيمات النانوية ألكاسيد الزنك كمضادات ميكروبي
عبدالعزيز 1عبدهللا السالم، 1جافيد احمد 1مقصود احمد، 2مقصود أحمد صديقي، 1، رضوان وهاب1

 جافيد مسرات1الخضيري، 
 المملكة العربية السعودية. –الرياض  -جامعة الملك سعود -كلية العلوم -قسم علم الحيوان 1
 المملكة العربية السعودية. -الرياض -عودجامعة الملك س -معهد الملك عبد هللا لتقنية النانو 2

12:00 – 12:15 

نتيجة الموت الخلوي المبرمج المستحث بمركب                                      PC12التغيرات الخلوية في خاليا 

4-Hydroxynonenal  الحماية بمركب :trans- resveratrol 
شمس 1رضوان وهاب، 1قيصر ثاقب، 1د، جافيد أحم1مقصود أحمد، 2، مقصود أحمد صديقي1

 أب بانت3جافيد مسرات،1عبدالعزيز الخضيري، 1عبدهللا السالم، 1سورباه دويفيدي، ، 1تبريز خان
 قسم علم الحيوان، كلية العلوم، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية. 1

 2 معهد الملك عبد هللا لتقنية النانو- جامعة الملك سعود- الرياض- المملكة العربية السعودي.
 الهند. -المعهد الهندي لدراسات السمية، لكناو 3

 

 

 

 م( 2016مارس  28) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 19 اإلثنين اليوم األول:

 5 القاعة:             الكيمياء الحيوية والعلوم الصيدالنيةعلوم  :الثانيةالجلسة             

  أ.د/ عبدهللا ثروت  مقرر الجلسة:                                 أ.د/ عبدالرحمن آل حجر رئيس الجلسة:            
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 الموضوع م 2:30 – ظ 12:45

12:45 – 1:00 
 تكسير الحامض النووي لفيروس التهاب الكبد سي بتداخل الحامض النووي

 زكي منور عيسى

.، جازان، السعوديةمستشفى الملك فهد  

1:00 – 1:15 

تحت تأثير  Rumex vesicariusدراسة صفات البشرة والتراكيب الداخلية لنبات الحميض 

 GA3بحامض الجبريلك  ةالمعامل

 2محمد الشحات الزيديو 2، عبد هللا بن رشيد الدعيجي1عبد العزيز عبد هللا السهلى
ة الملك سعود الرياض جامع –كلية العلوم  –قسم النبات واألحياء الدقيقة 2، قسم علوم  كلية المعلمين1

 .2455ص.ب  11451

1:15 – 1:30 

 التشخيص الجزيئي لفطريات مياه الشرب في مدينة جده

 2يوسف غرباوي – 2هشام حريري – 1رقية قشقري
 .جدة –جامعة الملك عبدالعزيز – فرع البنات –كلية العلوم  1

 .ديةلمملكة العربية السعوا – الطائف –جامعة الطائف  –كلية العلوم  2

1:30 – 1:45 
 ومعدالت الكمبوست ياستجابة محصول القمح لمستويات النيتروجين المعدن

 ، احمد سعد الحناوى*، سيد بالل عبد المطلب**حمدأأيمن عبد الدايم 

 .جامعة كفر الشيخ –** كلية الزراعة يقسم المحاصيل، االراضى*، النبات الزراع

1:45 – 2:00 

 يا  المصاحبة ألشجار العرعر في غابات المملكة العربية السعوديةالنيماتودا المتطفلة نبات

 *أحمد عبد السميع محمد دوابةأحمد سعد الحازمي، فهد عبد هللا اليحيى و

، الرياض 2460ص. ب. ، جامعة الملك سعود قسم وقاية النبات، كلية علوم األغذية والزراعة، *

 .المملكة العربية السعودية ،11451

2:00 – 2:15 

على  Bacillus cereusقوة االلتصاق والقدرة على تكوين األغشية الحيوية بواسطة بكتريا 

 أسطح الخضروات الورقية: الكرنب والخس
 هشام الحريري

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

2:15 – 2:30 

المحصول الغذائي  )العائلة البقولية( .Lathyrus Lدراسة تصنيفية على بعض أنواع جنس 

 المستقبلي في المملكة العربية السعودية

 نادية الكاف عزة شحاتة و د. د.، لمياء عدنان منشي

 .جامعة طيبة –كلية العلوم  –قسم األحياء

 

 

 

 

 

 

 م( 2016مارس  28) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 19 اإلثنين اليوم األول:

 1 القاعة:          ووقاية النبات  علوم النبات واألحياء الدقيقة :الثالثةالجلسة             

  هشام الحريريد/   مقرر الجلسة:                                 أ.د/ أحمد سعد الحازمي رئيس الجلسة:            
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 الموضوع م 2:30 – ظ 12:45

12:45 – 1:00 

ى النشاط اإلنزيمي وأنماط البروتين والدهون تأثير إضافة ثالث جرعات متضاعفة من الزنك عل

 في الجمال
 براهيم السلطانإسعد 

 فيصل. جامعة الملك -الصحة العامة البيطرية -كلية الطب البيطري

1:00 – 1:15 

 تشخيص مرض تسمم الدم النزفي في األبقار الحالب ومكافحته

 3نعسان، محمد عبده 2*، أيمن عبدالعزيز سويلم 1عالء بسيوني ٳسماعيل

 1 كلية العلوم الطبية التطبيقية بتربه- جامعة الطائف- المملكة العربية السعودية.

 2 قسم الوالدة- كلية الطب البيطري- جامعة الزقازيق.

 3 قسم الباثولوجي - كلية الطب البيطري - جامعة الزقازيق.

1:15 – 1:30 

ا على السلوك ومستويات الرسل العصبية تعاطي األكريالميد في مرحلة ما قبل الوالدة وبعده تأثير

 الجرذان البيضاء في

 منصور بن عطية الحازمي -سيد محمد راوي

 المملكة العربية السعودية. -جامعة الملك عبد العزيز -كلية العلوم واآلداب بخليص

1:30 – 1:45 

ات دراسة قدرة النحل الكرنيولي وهجينه على التخلص من الحضنة الميتة وتنظيف محتوي

 ومخلفات الخاليا
 عبدالرؤوف محمد عبد الرحمن عمرو

 جامعة الملك سعود بالرياض. –كلية علوم األغذية و الزراعة  –قسم وقاية النبات 

 كرسي المهندس عبد هللا بقشان ألبحاث النحل.

1:45 – 2:00 

ل ثول الكشف عن مستوى التلوث باألمينات الحيوية في األسماك ومنتجاتها في استراحات ساح

 HACCPطبقا  لمفهوم تحليل المخاطر عند نقط التحكم الحرجة 

 وعمرو السيد الحكيم أحمد محمد عايش

 خليص. -كلية العلوم واآلداب -قسم األحياء

2:00 – 2:15 

تلفة من تأثير إضافة كوبراتشو تانين على مواصفات الذبيحة وتركيب اللحوم في سالالت مخ

 الطليان المسمنة
 حمد سليمان الجبيلي1، باباجي عبدالسالم1، سليمان ناصر الدبيب2

 1 الجامعة الماليزية الوطنية.

2 كلية الزراعة، جامعة القصيم، القصيم، بريدة، ص. ب. 6622 الرمز البريدي 51452، 

 السعودية.

2:15 – 2:30 

دور خزعات الخصية والموجات فوق الصوتية في تشخيص نقص الخصوبة في الجمال وحيدة 

 نامالس

 2ومصطفى منصور حسيب 1وإبراهيم مصطفى غنيم 1مجدي محمد وحيد

بكلية الطب البيطري والثروة الحيوانية، جامعة الملك  2واألمراض 1قسم الدراسات اإلكلينيكية

 فيصل، المملكة العربية السعودية.

 

 

 

 م( 2016مارس  28) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 19 اإلثنين اليوم األول:

 2 القاعة:         البيطري واإلنتاج الحيواني الحيوان والطبعلوم  :الثالثةالجلسة             

 أ.د/ مجدي سيد  مقرر الجلسة:                                 أ.د/ منصور عطية الحازميرئيس الجلسة:             
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 الموضوع م 2:30 – ظ 12:45

12:45 – 1:00 

 روات والفواكه بأسواق المدينة المنورةمبيدات اآلفات في الخض عن الكشف
 2خالد نائل كرديو 2صالح عبد هللا القاضي ،1عبد هللا قاسم عبد العزيز

 .جامعة طيبة كلية العلوم، قسم األحياء، 1
 .أمانة منطقة المدينة المنورة 2

1:00 – 1:15 

 بعض المتبقيات الضارة في لحوم الدجاج المسوق

 ***وليد رزق الغريبالمرشدي**،  أحمد جاد صالح*، عالء الدين

 .اإلمارات العربية المتحدة -دبي -األغذية ى* هيئة الرقابة عل

 .مصر -جامعة الزقازيق -كلية الطب البيطري -قسم مراقبة األغذية **

جامعة الملك  -كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية -قسم الصحة العامة ورعاية الحيوان ***

 .السعودية -فيصل

1:15 – 1:30 

أثر التغيرات الموسمية على انتشار الديدان عديدة األشواك نيرس سكسينيا وتراكم المعادن الثقيلة 

 بأنسجتها

 2، رشاد السيد سعيد3، ناصر الشيمى2، محسن عبدالحافظ1عبدهللا ثروت
 .المملكة العربية السعودية -جامعة جازان -كلية العلوم -قسم األحياء 1

 .جامعة األزهر بأسيوط -كلية العلوم -قسم الحيوان 2 

 .جامعة أسيوط -كلية العلوم -قسم الحيوان 3 

1:30 – 1:45 

كفاءة بعض النباتات المائية في المعالجة النباتية لمياه بحيرة التمساح )مصر( الملوثة بالمعادن 

 الثقيلة

  كامل عبدهللا كامل

 .الملك عبد العزيز جامعة –كلية العلوم واآلداب بخليص  –قسم األحياء 

1:45 – 2:00 

تحليل التلوث البيئي بكبريتيد الهيدروجين في الصناعات البترولية باستخدام تقنية االستقطاب 

 اإللكتروستاتيكي

 ** هاله محمد أبو ضيف أبو زيدأشرف طلعت محمد* و

المملكة العربية  –الباحة  –جامعة الباحة  –كلية الهندسة  –قسم الهندسة الميكانيكية  –* أستاذ 

 السعودية.

المملكة  –الطائف  –جامعة الطائف  –كلية العلوم  –قسم الهندسة الكيميائية  –** أستاذ مساعد 

 العربية السعودية.  

2:00 – 2:15 

 تحضير دهانات مانعة لتاكل الحديد صديقة للبيئة
 2ميرفت إبراهيمو 1حسام محمد سيد

 .جازانة جامع ،كلية العلوم الكيمياء،قسم  1
، مدينة ناصر، 29، ص.ب. وتكنولوجيا اإلشعاع المركز الوطني لبحوث، الكيمياء اإلشعاعيةقسم  2

 القاهرة، مصر.

2:15 – 2:30 

تركيزات المعادن الثقيلة في الطحالب البحرية الكبيرة الموجودة في المنطقة الساحلية للجبيل، 

 المملكة العربية السعودية

علي عبدهللا الحميدان، عفاف ابراهيم شحاته، حسين حسن الخميس، عبدهللا ، أريج حسين آل خليفه

  عبدالرحمن الغنايم

 ، الرياض، المملكة العربية السعودية. نوره ميرةاأل جامعة

 

 م( 2016مارس  28) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 19 يناإلثن اليوم األول:

 3 القاعة:  والتلوث البيئي                   والتربة المياهعلوم  :الثالثةالجلسة             

 أحالم الوطباند/  مقرر الجلسة:                                        حميدانأ.د/ علي الرئيس الجلسة:             
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 الموضوع م 2:30 – ظ 12:45

12:45 – 1:00 
 دراسة مقارنة أنظمة ري مزرعية لترشيد إستهالك المياه في الزراعة

  محمد عبد الوهاب قاسمو حمن بن محمد المشيلحعبد الر

 .جامعة القصيم -كلية الزراعة والطب البيطري -قسم إنتاج النبات ووقايته

1:00 – 1:15 

االستجمام دارة متنزهإ : الثمامة الحيوي النباتي للكساء الخضري في منطقةلتنوع ا  

 محمد عبدالرؤوف الشيخ، جاكوب توماس، عبد الرحمن العطر، أحمد حجازي وأحمد الفرحان

ربية الع المملكة، الرياض، جامعة الملك سعود العلوم،، كلية واألحياء الدقيقة علم النبات قسم

.السعودية  

1:15 – 1:30 

تحسين قدرات نبات الشعير لتحمل الجفاف والملوحة باستخدام حمض السلسلك واألسمدة 

 البوتاسية

 ، صالح علي بازيدبوعمرهأفايز  يخلف عل

 .المملكة العربية السعودية –جامعة الطائف –كلية العلوم  –ألحياء اقسم 

1:30 – 1:45 

  الفصل الكيمونباتي والتضاد الكيميائي لنبات النتنة وتأثيره على بعض النباتات

 أحمد كامل حجازي وحسين فراج محمد*

.القاهرة جامعة – كلية العلوم  

الطائف( جامعة – : كلية العلوم)حاليا    

1:45 – 2:00 

 بمنطقة بالسليل قرون وادي في األكاشيا أشجار على األخرى البشرية والمناشط االحتطاب تأثير
 السعودية العربية المملكة في الرياض
 الدوسري جابر عويضة جابر

  .الدقيقة واألحياء النبات قسم – العلوم ةكلي – سعود الملك جامعة

2:00 – 2:15 

)عائلة بق األزهار: رتبة نصفية األجنحة(  س الحشري أوريس ألبيديبنسالتعريف الجزيئي للمفتر

 والمستوطن بالطائف بالمملكة العربية السعودية

، سيد أمين محمد (2)، جمال السيد محمد سيد(1)، متولي محمد السيد متولي(1)سامي محمود حامد سيد

 (1)عامر
 .المملكة العربية السعودية قسم التقنية الحيوية، كلية العلوم، جامعة الطائف، (1)

 .قسم األحياء، كلية العلوم، جامعة الطائف، المملكة العربية السعودية (2)

2:15 – 2:30 

 Meloidogyne دراسة فعالية بعض المواد اآلمنة على البيئة في مقاومة نيماتودا تعقد الجذور

incognita قلتحت ظروف الح 102 صنف جيزة التي تصيب نبات دوار الشمس  

 هدى حسين أمين محمد نادية جميل الجمال،  ،معوض محمد محمد محمد بندق

 .مصر العربية جمهورية – القومي للبحوث المركز – قسم أمراض النبات

 

 

 

 

 

 م( 2016مارس  28) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 19 اإلثنين اليوم األول:

 4 القاعة:    اإلنتاج النباتي واإلقتصاد الزراعي والهندسة الزراعية :الثالثةالجلسة             

 د/ محمد الشيخ   مقرر الجلسة:                                     أ.د/ عبدالرحمن المشيلحرئيس الجلسة:             
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 الموضوع م 2:30 – ظ 12:45

12:45 – 1:00 

  تأثير أغلفة الحبوب على منع اإلصابة بالفطريات وسمومها أثناء مرحلة التخزين

  * ومحمد نصرالدين جمعة**عطية الحازمي ناصر

  .21553جدة  51972حياء، كلية العلوم، جامعة الملك عبد العزيز، صندوق بريد * قسم األ

 .داب بخليص، جامعة الملك عبدالعزيز** قسم االحياء، كلية العلوم واآل

1:00 – 1:15 
 العالقات الجزيئية بين األنواع المختلفة للدوسر السوري

 مين محمد عامرأوسيد  بد هللا محمود صليعيع

 .كلية العلوم، جامعة الطائف، المملكة العربية السعودية

1:15 – 1:30 

في المملكة العربية السعودية:  نحو تحقيق االستخدام األمثل للموارد االقتصادية بقطاع الصيد

 دراسة اقتصادية

 ، سفر بن حسين القحطانيأحمد محمد الهندي

 .صاد الزراعي، كلية علوم األغذية و الزراعة، جامعة الملك سعودقسم االقت

1:30 – 1:45 

 تجارة الحيوانات البرية بمنطقة الطائف

 & علي سالم الفقية محمد بن يسلم شبراق

، المملكة العربية 21974، الطائف 888قسم األحياء، كلية العلوم، جامعة الطائف، ص. ب 

  .السعودية

1:45 – 2:00 
 لتنوع الحيوي في ضوء البيولوجيا الجزيئية والمعلوماتية الحيويةفهم ا

 سيد أمين محمد عامر

 .جامعة الطائف -كلية العلوم-قسم التقنية الحيوية

2:00 – 2:15 

القيمة الوقودية لست أنواع من األكاسيا النامية بريا  في جنوب غرب  ىتأثير الموقع الجغرافي عل

 المملكة العربية السعودية

 ، محمد عبد العال، حمد المفرج، إبراهيم عارفمضان ناصرر

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

 .السعودية

2:15 – 2:30 

أثر صيانة المدرجات الجبلية علي هيدرولية واقتصاديات وادي شرس بمحافظة حجة  الجمهورية 

  اليمنية

 شيمحمد عبد الرحمن الحب

 .صنعاء الجمهورية اليمنية جامعة – كلية الزراعة

 

 

 

 

 

 م( 2016مارس  28) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 19 اإلثنين اليوم األول:

 5 القاعة:    لموارد الطبيعية                مستدامة لالتنمية ال :الثالثةالجلسة             

 د/ محمد شبراق مقرر الجلسة:                                أ.د/ إبراهيم محمد عارفرئيس الجلسة:             
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 الموضوع م 5:00 – م 4:00

4:00 – 4:15 

 تواجد الفطريات السامة والسموم الفطرية في بعض بذور البقوليات
 لأسماء مقب4حسن عمارة ، 2مسعد عطية عبد الوهاب، 3محمد رضا، 2، السيد محمد إمبابي1

 .الدقي -المركز القومي للبحوث -قسم أمرض النبات 1
 .جامعة بنها -كلية العلوم -قسم النبات 2

 .الدقي -المركز القومي للبحوث -قسم سموم وملوثات الغذاء 3
 .الجيزة -العجوزة -مستشفى العجوزة 4

4:15 – 4:30 

خنفساء القرعيات  على Calotropis procera Ait تأثير المستخلصات المائية لنبات العشر

 Henosepilachna elaterii Rossi األفريقية
 3و جوه يولينغ 3، هاو زوبنج3، جاي زواه2، نبيل بشير1أم سلمة أحمد

 الدلنج، السودان. الدلنج، جامعة العلوم الزراعية، كلية 1
 جامعة الجزيرة، الجزيرة، السودان. والسموم، المبيدات قسم 2

 3 معهد علوم الحشرات، جامعة تشجيانغ، هانغتشو 310029، الصين.

4:30 – 4:45 

نباتات  يميكانيكية الحث على المقاومة ف يف جلوكانيز 1,3 -وبيتا كسجين النشطدورجزيئات األ

 القمح ضد مرض صدأ األوراق
 1ماريان شكرى ثابت، 2&1عماد الدين جادو ،1الديب  سمير حسن

 .القاهرة –عين شمس جامعة  –كلية الزراعة  -قسم أمراض النبات 1
 .الطائف جامعة –كلية العلوم  –قسم علوم الحياة  2

4:45 – 5:00 

سواحل  ىالحشرات أكلة األوراق والثمارالتي تصيب نباتات المانجروف )الشوري( النامية عل

 مصر، البحراألحمر

أسامة محمد حسن أبوالغيط1- عبدالرحمن جمال الدين عبدالرحمن1- محمد عبدالحي فودة2- عصام 
 عبدالمجيد عجمي3

 1 قسم وقاية النبات – مركز بحوث الصحراء- القاهرة – مصر.

 2 قسم علم الحيوان- كلية العلوم- جامعة األزهر- القاهرة – مصر.

 3 كلية الزراعة- جامعة القاهرة- الجيزة – مصر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 م( 2016مارس  28) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 19 اإلثنين اليوم األول:

 1 القاعة:          ووقاية النبات  علوم النبات واألحياء الدقيقة :الرابعةالجلسة             

 د/ طارق عبدالغني  مقرر الجلسة:                                  وي سيدأ.د/ أسامة هندا رئيس الجلسة:            
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 الموضوع م 5:00 – م 4:00

4:00 – 4:15 

حي في وية بين السكان القاطنين في منطقة تجميع مياه الصرف الصانتشار الطفيليات المع

 تعـــــز، الجمهورية اليمنية
 محمد عبده أحمد التاج

ص. ب.  الجمهورية اليمنية –تعز  – جامعة تعز –كلية العلوم التطبيقية  –قسم الطفيليات والمناعة 

6730. 

4:15 – 4:30 

المخفف على التجميد والخصوبة للسائل المنوي  تأثير الليبوبروتينات منخفضة الكثافة في

 للجاموس المصري

، مصطفى عبد 1، إبراهيم محمود عبد الرازق1، محمد السيد الشعراوي1إبراهيم سعد الشماع

 2والشناوي محمد الصيفي 1الرحمن إبراهيم

 .مصر -جامعة كفر الشيخ –كلية الزراعة  –قسم اإلنتاج الحيواني  1 
 .مصر –مركز البحوث الزراعية  –معهد بحوث اإلنتاج الحيواني  -جي قسم البيوتكنولو 2

4:30 – 4:45 

تأثير أنواع مختلفة من الفرائس والحرارة على المظاهر البيولوجية والخصوبة والتكاثر للحلم 

وعالقتها  Protogamasellus discorus (Acari: Gamasida: Ascidae) المفترس

 للفرائسببعض المحتويات الكيميائية 
 1وفاء عثمان جمعه -2زينهم رمضان -2جابر الشريف -1أحمد طه يحسن عل

 .مصر -الجيزة -الدقي -مركز البحوث الزراعية -معهد بحوث وقاية النباتات 1
 .جامعة القاهرة -كلية الزراعة -قسم الحيوان الزراعي 2

4:45 – 5:00 

ائي طبيعي لعالئق فراخ كمضاف غذ (Citrullus colocynthis)أمباز بذور الحنظل 

  اللحم
 ، حيدر عثمان عبدهللا ومحمد دفع هللا اآلمينسيده عوض محمد علي

واد مدني   20ص.ب.  –جامعة الجزيرة  –كلية العلوم الزراعية  –قسم اإلنتاج الحيواني  

 السودان. –

 

 

 

 

 

 

 

 

 م( 2016مارس  28) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 19 اإلثنين اليوم األول:

 2 القاعة:    ن والطب البيطري واإلنتاج الحيوانيالحيواعلوم  :الرابعةالجلسة             

 عبدالرحمن شاطرد/  مقرر الجلسة:                                   د/ تاج األصفياء عثمان رئيس الجلسة:            
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 الموضوع م 5:00 – م 4:00

4:00 – 4:15 

ء يرقي لتربية الذبابة المنزلية مسكا دومستيكا )ثنائيات االجنحة: جار المغذي كغذاتقييم اآل

 ماسكيدي( تحت درجات حرارة معينة

 2أحمد صابر بريم ،1يإبراهيم محمد الغريان، 1 فــوز عيسى سعيـد عقيله
 ، البيضاء، ليبيا.99قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة عمر المختار، ص ب  1

 كلية العلوم، جامعة االزهر، القاهرة، مصر.قسم علم الحيوان،  2

4:15 – 4:30 

 تأثير نظم الفطام ونوع الحمالن على صفات الذبيحة وجودة اللحوم

 1وفاروق عالم 2محترم عبدهللا إبراهيم، 1سيف اليزل فتحي عباس
 جامعة أسيوط. –كلية الزراعة  –قسم اإلنتاج الحيواني  1

 جامعة األزهر فرع أسيوط. –لزراعة كلية ا –قسم اإلنتاج الحيواني  2

4:30 – 4:45 

 Phytoseiulus macropilis األكاروسي فيتوسيوالس ماكروبيليس إطالق المفترس

(Banks)  على نباتات الفراولة لمكافحة العنكبوت األحمر  Tetranychus urticae Koch 

 2وأحمد عبد الحميد إبراهيم 1مصطفى حلمي موافي
 .جامعة األزهر –راعي والنيماتودا كلية الزراعة قسم الحيوان الز 1

 .مركز البحوث الزراعية –معهد بحوث وقاية النبات  2

4:45 – 5:00 

 مسح سيرولوجي من سالالت األغنام والماعز المحلية للعوامل المسببة لإلجهاض في دلتا مصر

حماده ضاحي حسين محبوب1، سعيد فتح هللا السخاوي2، أحمد محمود الصيفي3، طارق عشماوي4، 
 محمد عاطف هالل1

1 قسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية- كلية الطب البيطري- جامعة المنوفية – فرع السادات- 

.مصر  

 2 قسم الفسيولوجي- كلية الطب البيطري- جامعة المنوفية – فرع السادات- مصر.

3 قسم األمراض الباطنة والمعدية – كلية الطب البيطري – جامعة المنوفية – فرع السادات – 

 مصر4 معهد بحوث اإلنتاج الحيواني –  وزارة الزراعة – مصر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م( 2016مارس  28) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 19 اإلثنين اليوم األول:

 3 القاعة:        لحيوان والطب البيطري واإلنتاج الحيوانياعلوم  :الرابعةالجلسة             

 د/ طارق الشيخ مقرر الجلسة:                                        د/ محمد علي الشهريرئيس الجلسة:             
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 الموضوع م 5:00 – م 4:00

4:00 – 4:15 
 واقع وآفاق التنوع البيولوجي في واحات النخيل الجزائرية

 صالح الدين بن زيوش

 الجزائر. –بسكرة  –جامعة محمد خيضر –قسم الزراعة 

4:15 – 4:30 

االستجابة البيئية لبعض األنـواع النباتيـة المعمرة للتغيرات البيئية ببعض المواطن بالمنطـقة 

 الجنوبيـة الغربيـة للمملكـة العربيـة السـعوديـة
      2وغالية الجدعاني 1مسرات محمد عبد العزيز مجاهد

 جمهورية مصر العربية. –معة اإلسكندريةجا –كلية التربية  –قسم العلوم البيولوجية والجيولوجية  1
 قسم البيولوجي كلية التربية جامعة الملك عبد العزيز المملكة العربية السعودية.  2

4:30 – 4:45 

 دور المؤسسات المصرفية في تقييم ومراعاة األثر البيئي

 مع التطبيق على مصر

 ياسر عوض شعبان عبد الرسول

 اآللي،  رأس البر، مصر.المعهد العالي لإلدارة والحاسب 

4:45 – 5:00 

 نظام اتخاذ القرار لألستغالل األمثل للموارد المتاحة في المناطق القاحلة بمصر
 **حاتم عبد القادر محمد حمدون – *حلمي رشاد محمد مطاوع

 ، القاهرة، مصر.الحيواني، مركز البحوث الزراعية معهد بحوث اإلنتاج *

 ، مصر.82786 جامعة سوهاج، سوهاج وكلية الزراعة، لدواجنوا قسم اإلنتاج الحيواني **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م( 2016مارس  28) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 19 اإلثنين اليوم األول:

 4 القاعة:           لموارد الطبيعية         ل التنمية المستدامة :الرابعةالجلسة             

 سيدأ.د/ محمد   مقرر الجلسة:                                         أ.د/ محمد اليمني رئيس الجلسة:            
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 الموضوع م 5:00 – م 4:00

4:00 – 4:15 
 الفا في المرضى المصريين بالتهاب المفاصل الرثياني -ومستقبله 4-التحور الجيني النترلوكين

 ين المالك، عبد الرحميبسيون يمان فتحيإفاتن زهران محمد، يسرى مصطفى حسين، 

 شعبة الكيمياء الحيوية، قسم الكيمياء، كلية العلوم، جامعة الزقازيق.

4:15 – 4:30 
 الفئران يللكبد ضد التسمم بالباراسيتامول ف يللزعتر والميرمية الواق يتأثير الزيت العطر

 سليمان* ماهر – البنا يحسن

 .القاهرة جامعة – يكلية الطب البيطر –ي األدوية والطب الشرع أقسام *

4:30 – 4:45 
ل بالطفيلأثناء ارتباط  العائ بطفيل البلهارسيا المعوبه ىكفاءة مستخلص الجنزبيل ضد العدو  

 *حنان فاروق علي- منى محمد منطاوي

.مصر العربية ةجمهوري -الفاهره -المركز القومي للبحوث -يةقسم الكيمياء العالج *  

4:45 – 5:00 

لزيت حبة البركة وزيت السمسم وزيت الزيتون كعوامل مضادة  يزيئوالج يالتقييم البيوكيماو

 مضادة لاللتهاباتوكسدة ومضادة للسرطان لأل

 2يزك يناهد لطفو  2صفاء عزت على ،1محجوب محمد احمد
 .الجيزة – الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية –قسم التقييم الدوائي الجزيئي  1

 .جيزةال – مركز البحوث الزراعية – معهد بحوث تكنولوجيا األغذية –وحدة التدريب والتطوير 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م( 2016مارس  28) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 19 اإلثنين اليوم األول:

 5 القاعة:            الكيمياء الحيوية والعلوم الصيدالنيةعلوم  :الرابعةالجلسة             

 د/ عبده حامد مقرر الجلسة:                                        أ.د/ عبدهللا الحميدةرئيس الجلسة:             
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 الموضوع ص 10:00 – 8:00

8:00 – 8:15 

( للمحافظة KACST-BGBدور البنك الجيني النباتي بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية )

 (Ex-Situ-Conservationية ) األصول الوراثية النباتية خارج مواطن انتشارها الطبيع ىعل

 *، عبدالكريم الشهري، عبداللة الموسي وخالد السعويتركي التركي

 -6086ص ب  -مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية -معهد بحوث الموارد الطبيعية والبيئة

 .11442الرياض 

8:15 – 8:30 

 جية غير مستكشفةالفطريات البحرية من المملكة العربية السعودية: موارد بيولو

 يحسن عبدالرحمن بهكل يعلو محمد أحمد عبدالوهاب

المملكة العربية  –الرياض  –جامعة الملك سعود  –كلية العلوم  – واألحياء الدقيقةقسم النبات 

 .السعودية

8:30 – 8:45 

رتعريف أنواع فطر كوليتوتريكم وقدرتها المرضية وحساسية أصناف الفراولة في مص  
 عماد الدين علي مصطفى جادو1،2 و السيد محمد إمبابي 3

مصر. –جامعة عين شمس  –كلية الزراعة  – قسم أمراض النبات – 1  

المملكة العربية السعودية. –جامعة الطائف  –كلية العلوم  –قسم األحياء  -2  

مصر –المركز القومي للبحوث  –قسم امراض النبات  -3  

8:45 – 9:00 
عوديةت لبعض النباتات الطبية التقليدية في المملكة العربية السأنشطة مضادات الميكروبا  

 مشاعل بنت أحمد محمد الغامدي

.جامعة الملك عبدالعزيز  

9:00 – 9:15 

تعيين بروتينات بعض عزالت الفطريات الخيطية  في المملكة العربية السعودية بإستخدام تقنية 

 التفريد الكهربي )اإللكتروفوريسيز(
 2إيهاب عبد الرازق كامل علي&  1ة الحازميناصر بن عطي

 قسم األحياء بكلية العلوم، جامعة الملك عبد العزيز. 1
 قسم األحياء بالكلية الجامعية، جامعة أم القرى. 2

9:15 – 9:30 

 الفصيلة الكرنبية  (Species )الصفات التشريحية ألوراق وسيقان بعض أنواع 

(Brassicaceae)  ي المملكة العربية السعوديةالنامية طبيعيا  ف 
محمد  ، إحسان الحبشي، أحالم عبد هللا الوطبان، عبد السالم مليجي،عبد هللا بن رشيد الدعيجي

 الشحات الزيدي

، الرمز 2455ص . ب .  - جامعة الملك سعود -كلية العلوم  -قسم النبات واألحباء الدقيقة ، 

 ية.الرياض، المملكة العربية السعود 1145البريدي 

9:30 – 9:45 
 قرحة الهضمية في مدينة صنعاءال بين فصائل الدم، النوع، العمر ومعدل انتشار العالقة

 محمد الحارثي يأميرة علو حمدأروى عبد الرحمن أ

 .قسم علوم الحياة، كلية العلوم، جامعة صنعاء، اليمن

9:45 – 10:00 

محافظة أبي عريش في الجنوب الغربي من النيماتودا المتطفلة المصاحبة للمجاميع النباتية في 

 المملكة العربية السعودية

 فهد بن عبدهللا اليحيي

، الرياض 2460قسم وقاية النبات، كلية علوم األغذية والزراعة، جامعة الملك سعود، ص .ب 

 المملكة العربية السعودية. 11451

 

 م( 2016مارس  29) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 20 الثالثاء :الثانياليوم 

 1 القاعة:          ووقاية النبات  علوم النبات واألحياء الدقيقة الجلسة األولى:            

 نهاد قمقمجيد/  مقرر الجلسة:                                           علي بهكليأ.د/ رئيس الجلسة:             
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 الموضوع ص 10:00 – 8:00

8:00 – 8:15 

وتكيفها السلوكي للبيئة  Torgos tracheliotusصغار نسر األذون  درجة حرارة أجسام

 الصحراوية

 محمد بن يسلم شبراق

، المملكة العربية 21974، الطائف 888قسم األحياء، كلية العلوم، جامعة الطائف، ص. ب 

 السعودية.

8:15 – 8:30 

لكرشبواسطة ميكروبات ا إنتاج الليسين وحمض البيبكوليك من حمض األسبارتك  

 أحمد محمد الوزيري

الرياض  – 2460جامعة الملك سعود، كلية علوم األغذية والزراعة، قسم اإلنتاج الحيواني، ص.ب 

المملكة العربية السعودية. -  11451  

8:30 – 8:45 

التأثيرات المتأخرة لبعض المبيدات اآلمنة بيئيا  ضد بعوض ايديس ايجيبتاى الناقل لحمى الضنك 

 دةفي محافظة ج
 (3)و زراق بن عيسى الفيفي (2) ، خالد محمد سعيد الغامدي (1) جازم عبدهللا مهيوب

 اليمن. –جامعة إب  -كلية الزراعة والطب البيطري (1) 
 المملكة العربية السعودية. -جامعة الملك عبدالعزيز -كلية العلوم -قسم علوم األحياء (2)

 المملكة العربية السعودية. -جامعة جازان -كلية العلوم -قسم األحياء (3)

8:45 – 9:00 

 التصرفات الفريده لإلبل )وحيدة السنام( ليال  تحت األسر

 محمد عبد المحسن محمد

قسم الصحة العامة البيطرية ورعاية  –كلية الطب البيطري والثروة الحيوانيه  –جامعة الملك فيصل 

 الحيوان.

9:00 – 9:15 

 لنحل العسل في المملكة العربية السعودية استغالل وتصنيع الشمع الطبيعي

                                                                                                                                               ناصر بن إبراهيم الغصن

 جامعة الملك سعود ــ كلية علوم األغذية والزراعة.

 .11451الرياض :  2460وقاية النبات ــ وحدة أبحاث النحل ــ ص . ب : قسم 

9:15 – 9:30 
 الجاموس المشيمة في الرحم مجتمع مع العشار وسمك أمراض العالقة بين

 فاتن لبيب –عبد السالم عيداروس  –هاني أحمد زاهر  – أيمن عبد العزيز سويلم

 مصر. –جامعة الزقازيق  –كلية الطب البيطري  –صطناعي قسم التوليد و التناسل والتلقيح اإل

9:30 – 9:45 

التأثير الوقائي لمستخلص بذر العنب ضد التغيرات التسممية التجريبية لأللومنيوم في ذكور 

 الجرذان

 يحي أحمد حسين** -فهد عبد هللا الحزاب* -*مصطفى منصور حسيب

جامعة الملك  –بيطري والثروة الحيوانية قسمي األمراض* والدراسات اإلكلينيكية** بكلية الطب ال

 المملكة العربية السعودية. –1757ص.ب.  – 31982اإلحساء  –فيصل 

9:45 – 10:00 
 تحليل التوزيع الجغرافي للخنافس األرضية المتوطنة وتمثيلها في المناطق المحمية في مصر

 محمود صالح عبدالدايم

 راعة، جامعة الملك سعود.قسم وقاية النبات، كلية علوم األغذية والز

 

 م( 2016مارس  29) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 20 الثالثاء :الثانياليوم 

 2 القاعة:         الحيوان والطب البيطري واإلنتاج الحيوانيعلوم  :األولىالجلسة             

 د/ عبير وقاص مقرر الجلسة:                                          أ.د/ إبراهيم الحميدانرئيس الجلسة:             
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 الموضوع ص 10:00 – 8:00

8:00 – 8:15 

الوقائي على السلوك االجتماعي، القدرة على التعلم، وتأكسد الدماغ في الفئران  الكركمينتأثير 

 المسممة بالكادميوم

 3، محمد أحمد2، جمعان سعيد عجارم1قاسم محمد أبوطويل
 الدمام. –جامعة الدمام  –كلية التربية  1

 الرياض. –جامعة الملك سعود  –كلية العلوم  2
 الرياض. –جامعة الملك سعود  –كلية التمريض  3

8:15 – 8:30 

مسح للفطريات الخيطية والطحالب الخضراء المزرقة القادرة على تحمل التلوث بالهيدروكربونات 

 النفطية في بحيرة التمساح، قناة السويس، مصر

 وعبير شاكر أمين د الرسولتيسير محمد أحمد عب

 .  ، المملكة العربية السعوديةكلية اآلداب والعلوم بخليص، جامعة الملك عبد العزيز

8:30 – 8:45 

 شمال ساحل جدة، المملكة العربية السعودية  دراسات بيئية على البالنكتون في بعض البرك

 2راندا أحمد البساطو 1حسين السيد طليبه
 اب، قسم األحياء، جامعة الملك عبدالعزيز، رابغ، المملكة العربية السعودية.واآلد كلية العلوم 1
 التطبيقية، قسم األحياء، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. كلية العلوم 2

8:45 – 9:00 
 استخدام رواسب الطين الطبيعية من السعودية في ادمصاص عنصر النيكل

 منصور الحواس، عبد العظيم سالم، عادل محمد غنيم ومحمد ابراهيم الوابل

  .الملك سعود جامعة – علوم االغذية والزراعة كلية – قسم التربة

9:00 – 9:15 

 خضر والمحمصحبوب البن األ يفالتوكسين فتحسين طريقة الكشف وتقدير سموم األ

 كوثر محمد سليمان

المملكة العربية  -جامعة الملك عبد العزيز –ص داب بخليكلية العلوم واآل –حياء قسم علم األ

 .السعودية

9:15 – 9:30 

 تعديل النموذج الرياضي للفاو لربط استجابة المحصول برطوبة التربة

 2و1عبد المجيد فهمي، 2و1وائل عمران
 .المملكة العربية السعودية – الطائف –. 888ص.ب.  –جامعة الطائف  –كلية العلوم  1

 مصر. –جامعة المنوفية  –ئم: كلية الزراعة العنوان الدا 2

9:30 – 9:45 
 من محاليل مائية  Pb (II)االدمصاصية للزركونيوم المحضرة إلزالة 

 هشام سليمان حسن

 المملكة العربية السعودية. –جازان  –جامعة جازان  –كلية العلوم 

9:45 – 10:00 

ت طالب الجامعة نحو البيئة والتلوث الغذائي دراسة الثر برنامج توعية بيئية وغذائية على اتجاها

  وأثرهما على صحة وحياة األفراد.

 دراسة تطبيقية على طلبة وطالبات كلية األمير سلطان للسياحة واإلدارة بأبها

 2يمان محمد مصطفىوإ 1سالم علي سالم 
جامعة  -احة واالدارةحاليا معار الى كلية االمير سلطان للسي -كلية التربية النوعية جامعة الفيوم  1

 .الفيصل
 .جامعة الفيصل -كلية االمير سلطان للسياحة واالدارة  2

 

 م( 2016مارس  29) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 20 الثالثاء :الثانياليوم 

 3 القاعة:  والتلوث البيئي                   والتربة المياهعلوم  الجلسة األولى:            

 الدينأ.د/ محمد نصر  مقرر الجلسة:                                       أ.د/ جمعان عجارم رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ص 10:00 – 8:00

8:00 – 8:15 

 سلسلة الدراسات التصنيفية على النباتات البرية في المملكة العربية السعودية

النامية في المملكة  Acaciaـ ز ـ التركيب الدقيق لشكل وسطح المبيض لبعض أنواع جنس الـ  1

 العربية السعودية

 2وطالل بن عيد بن صالح دهان 1محمد محمد حسن ميالد

المملكة  ـ13330قسم األحياء ـ كلية العلوم التطبيقية ـ جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة ـ ص . ب 

 - مكة المكرمةـ  7642ص . ب  - جامعة الملك خالد ـ كلية المجتمع بالنماص 2 .العربية السعودية

 .المملكة العربية السعودية

8:15 – 8:30 

نتاجية وجودة الثمار والربحية ألشجار السدر بالرش قبل الحصاد بالمواد الكيميائية تحسين اإل

 الزراعية
 ، راشد سلطان العبيد، محمود عبد العزيز، عالء الدين عمرحسن علي قاسم

 .المملكة العربية السعودية –الرياض  –سعود جامعة الملك  –كلية علوم االغذية والزراعة 

8:30 – 8:45 

أثر السياحة البيئية على تنوع وتركيب الغطاء النباتي في روضات المنطقة الوسطى بالمملكة 

 العربية السعودية

 ، سعود الرويلي، عبد العزيز السعيد، عبد هللا عبود، سعد صقرالبنا إبراهيم مجدي

 – 2460ص ب   –جامعة الملك سعود  –ية علوم األغذية والزراعة كل –قسم اإلنتاج النباتي 

 .العربية السعودية المملكة – 11451الرياض 

8:45 – 9:00 

 بالمنصورة، مصر اإلشعاع الشمسي الكلي شدة تقدير

 صفية مصطفى الجيار

 -راعيةمركز البحوث الز -معهد البحوث الزراعية -باحث أول بقسم بحوث القوى والطاقة الزراعية

 مصر. -الجيزة

9:00 – 9:15 

الفصيلة ) ستخدام زخرفة سطح البذرة في تصنيف بعض الوحدات التصنيفية من جنس اللوبياا

 القرنية(
 عباس أحمد الغمري2، علـي السعيد جعفــر1

 .المملكة العربية السعودية –جامعة جازان  –كلية العلوم  –قسم االحياء  1
 .جمهورية مصر العربية –جامعة األزهر  – كلية العلوم –وجي قسم النبات والميكروبيول 2

9:15 – 9:30 

 إلجهاد الناتج عن الملوحةَ عند اللوزاالتسميد بالكالسيوم والبوتاسيوم يخفُّف 
 2الحبيب خميرةو 1الطيب التونكتي، 1أحالم زريق

اطق الجافة، كلية العلوم وحدة البحث حول التنوع البيولوجي و تثمين الموارد البيولوجية في المن 1

 مركزالبحوث و الدراسات البيئية، جامعة جازان. 2 بقابس، جامعة قابس.

9:30 – 9:45 

إستجابة الصفات الظاهرية والفسيولوجية للنيم ىجهادات االحيائية علتأثيرات اإل  

هيثم محمد علي*، محمد عمر باصالح، محمد حمد الوهيبي، منظر حسين صديقي، أحمد محمد 

كران، عبدهللا علي العمريس  

 2455ص ب 11451قسم النبات واألحياء الدقيقة، كلية العلوم جامعة الملك سعود، الرياض 

 .المملكة العربية السعودية

9:45 – 10:00 

استخدام زخرفة سطح حبوب اللقاح وجهاز التفريد الكهربي في تصنيف بعض الوحدات التصنيفية 

 من جنس الرمرام

   علي السعيد جعفــر ،وائل طه قاسم

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

 م( 2016مارس  29) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 20 الثالثاء :الثانياليوم 

 4 القاعة:اإلنتاج النباتي واإلقتصاد الزراعي والهندسة الزراعية    الجلسة األولى:            

 د/ سعود الرويلي مقرر الجلسة:                                             أ.د/ أحمد الفرحان رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ص 10:00 – 8:00

8:00 – 8:15 
 خارطة توزيع الصقيع والبرد في المملكة العربية السعودية

 والحبيب خميرة موسى األقصم

 جامعة جازان. –مركز البحوث والدراسات البيئية 

8:15 – 8:30 
 التركيب الكيميائي لخشب رد الفعل لبعض األنواع النامية في المملكة العربية السعودية

 حمد المفرج –رمضان ناصر  – محمد عبدالعال

 المملكة العربية السعودية. –جامعة الملك سعود  –كلية علوم االغذية والزراعة  –قسم اإلنتاج النباتي 

8:30 – 8:45 

غربي الملقحة وديناميكيتها وانخفاض أعدادها في الجنوب ال الحشرات مد لحالةطويلة األ دراسات

 من المملكة العربية السعودية
 حسن علي دواح

 مركز البحوث والدراسات البيئية. –جامعة جازان 

8:45 – 9:00 

 دراسات ميكانيكية ومجهرية على مركبات اإلسمنت / البوليمر المقواه بألياف قش األرز

 2& محمد رجب اسماعيل 1،2على يس السيد محمدي عبدعل
 قسم الكيمياء، كليه العلوم، جامعه جازان، السعودية. 1

 الكيمياء االشعاعيه، المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا االشعاع، هيئه الطاقه الذريه، مصر. قسم 2

9:00 – 9:15 

 بالمملكة العربية السعوديةإستراتيجية الحفاظ على ساللة نحل العسل المحلية بمنطقة جازان 
 ، أحمد بن عبدهللا الغامدي، يحى العتال، نورو أدجابمحمد الشرحي

كرسي المهندس عبدهللا بقشان ألبحاث النحل، قسم وقاية النبات، كلية علوم األغذية والزراعة، 

 جامعة الملك سعود.

9:15 – 9:30 

رياتوبورا هيستريكس واللوبوفيليا دراسات التكاثر الجنسي  لنوعين من المراجين البانية س

 كرومبوسا في ساحل جدة من البحر األحمر

 1وعبد المحسن عبدهللا السفياني* وطالل علي زارع يحي أحمد محمد فلوس

 جامعة الملك عبدالعزيز. –كلية العلوم  –قسم علوم الحياة 

 عبدالعزيز. جامعة الملك –كلية علوم البحار  –*قسم األحياء البحرية

9:30 – 9:45 

( على النحل المحلي بالمملكة العربية Varroa destructor) الوضع الحالي لتطفل حلم الفاروا

 السعودية

 2ومحمد عمر محمد 2، عبد السالم انور1، أحمد الغامدي1يحيى العتال

 –كلية علوم األغذية والزراعة  –قسم وقاية النبات  –كرسي المهندس عبدهللا بقشان ألبحاث النحل 

 جامعة الملك سعود.

 جامعة الملك سعود. –كلية علوم األغذية والزراعة  –قسم وقاية النبات  –وحدة أبحاث النحل 

9:45 – 10:00 
 االستخدام االقتصادي للنباتات الملحية بالمالحات

 ، وآخرونمحمود أبو اليزيد عبدالحق

 العربية.جمهورية مصر  –طنطا  –جامعة طنطا  –كلية العلوم  –قسم النبات 

 

 

 

 م( 2016مارس  29) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 20 الثالثاء :الثانياليوم 

 5 القاعة:            لموارد الطبيعية           التنمية المستدامة ل :ولىاألالجلسة             

 د/ أحمد السقاف مقرر الجلسة:                                   / أحمد الخازم الغامديأ.د رئيس الجلسة:            
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 الموضوع ظ 12:15 – ص 10:15

10:15 – 10:30 

لعربية لكة امدراسة أولية للقدرة االنتاجية لزراعة محصول فول المنج تحت الظروف البيئية للم

 السعودية
 علي الدرفاسي – مصطفى سليم – ناصر السحيباني و أريج الزرقاء*

 2460ص . ب  –الملك سعود  جامعة –لزراعة كلية علوم األغذية وا –قسم االنتاج النباتي 

.11451 الرياض  

* قسم النبات واألحياء الدقيقة – كلية العلوم – جامعة الملك سعود – ص .ب 2455 الرياض 

.العربية السعودية المملكة – 11451  

10:30 – 10:45 

المملكة العربية  ات فيواقع دراسات التقنية الحيوية في مجال النيماتودا المتطفلة على النبات

 السعودية

 * وأحمد عبد السميع محمد دوابةحمزة  عبدالحي الفيفهد بن عبدهللا اليحيي، 

، الرياض 2460قسم وقاية النبات، كلية علوم األغذية والزراعة ، جامعة الملك سعود، ص .ب 

 .المملكة العربية السعودية 11451

10:45 – 11:00 
 نواع البكتيريا المسببة اللتهاب القرنية البكتيريتقييم سمية كحل العين على بعض أ

 عارف علي اإلدريسي

 .جامعة الملك سعود

11:00 – 11:15 
 دراسة على تأثير الماء الممغنط على النمو وبعض الخصائص الفسيولوجية لنبات الجرجير

 داليا محمد مليباري

 .للبنات التطبيقية العلوم كلية – القرى أم جامعة

11:15 – 11:30 
 دراسة أولية -البيئة والغطاء النباتي لوادي لجب

 يحيى سليمان مسرحي

 .جامعة جازان -كلية العلوم -قسم األحياء

11:30 – 11:45 

 الميكروبية العزالت لبعض  السعودية العربية المملكة ألعسال الميكروبي التضاد  إمكانية
 تال، يحيى زكى العمحمد جافيد أنصاريأحمد الخازم الغامدي، 

علوم  كلية – قسم وقاية النبات –وحدة أبحاث النحل -كرسي المهندس عبدهللا بقشان ألبحاث النحل

 .العربية السعودية المملكة– الملك سعود جامعة – األغذية والزراعة

11:45 – 12:00 

دراسة تصنيفية على الفصيلة الرزيدية بالمملكة العربية السعودية باستخدام صفات زهرية 

 حيةوتشري

 1نجاة عبدالوهاب بخاري & 1أحمد حمد الفرحان ،2،1عبد الرحمن علي الشايع نجالء

 .جامعة الملك سعود، كلية العلوم، قسم النبات واألحياء الدقيقة 1
 .جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ،كلية العلوم، قسم األحياء 2

12:00 – 12:15 

محبة للقراتين في الجمال الوحيدة السنام في محافظة وقوع الفطريات الجلدية والفطور األخرى ال

 الطائف في المملكة العربية السعودية

 وشريفة مصطفى صبرة منير مصطفى البشعان

المملكة العربية  – 971ص . ب :  –الطائف  –جامعة الطائف  –كلية العلوم  –قسم األحياء 

 .السعودية

 

 م( 2016مارس  29) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 20 الثالثاء :الثانياليوم 

 1 القاعة:          ووقاية النبات  علوم النبات واألحياء الدقيقة :الثانيةالجلسة             

 بخاري نجاةد/   مقرر الجلسة:                                          أ.د/ فهد الفاسيلسة: رئيس الج            
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 الموضوع ظ 12:15 – ص 10:15

10:15 – 10:30 

 تأثير المفترسات الدخيلة على صحة النظام البيئي: حالة دراسية على جزر فرسان
 منيف مهناء الرشيدي1، محمد شبراق2

 1 قسم األحياء، كلية العلوم، جامعة حائل.

 2 قسم األحياء، كلية العلوم، جامعة الطائف.

10:30 – 10:45 

ض البلدي السعودي مقارنة سالالت الدجاج تقييم جودة البيض الداخلية والخارجية للدجاج البيا

 القياسية والتجارية
 *، إبراهيم الحميدانمعتز محمد فتحيعبد الرحمن المشوح، أسامة فهمي، 

 المملكة العربية السعودية. –جامعة القصيم  –قسم إنتاج الحيوان وتربيته 

10:45 – 11:00 

لزواحف في منطقة عسير "المملكة العربية دراسات بيئية على التنوع الحيوي لفونة البرمائيات وا

 السعودية"

 ، أحمد علي أحمد عسيرىمصـطفى فتـحي مسـعود

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

11:00 – 11:15 

 مفتاح مصور للنوع المركب من بعوضة الكيولكس بيبينز في المملكة العربية السعودية
 *محمد فهيم سالممحمد األحمد،  عزام بن

، الرياض 2460قسم وقاية النبات، كلية علوم االغذية  والزراعة، جامعة الملك سعود، ص.ب. 

 ، المملكة العربية السعودية.11451

11:15 – 11:30 

وصف ثالث أنواع من الديدان الخيطية من القوارض في منطقة الطائف بواسطة المجهر 

 اإللكتروني

 بندر معيض البقمي &حرز، أمين عاشور، محمد شبراق إسماعيل م

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

11:30 – 11:45 

استراتيجية التكاثر لقناديل البحر نوع أوريليا أوريتا في قناة السويس وهجرة هذه القناديل بين 

 البحرين المتوسط واألحمر

 صالح بن عبد العزيزالفراج – حامد بن عبد الحميد السريحي – الرشيد خالد بن عبد هللا

 المملكة العربية السعودية. -الرياض  –جامعة الملك سعود  –كلية العلوم  –قسم علم الحيوان 

11:45 – 12:00 

 فحص الجهاز الهضمي في اإلبل العربيه وحيدة السنام بإستخدام الموجات فوق الصوتية

 2وسيباستين بوزينسكي 1، أحمد علي1، فهد السبيل1دالعالعب محمد ثروت

 1 قسم الطب البيطري، كلية الزراعه والطب البيطري، جامعة القصيم، المملكه العربية السعودية.

 2 قسم العلوم اإلكلينيكية، كلية الطب البيطري، جامعة مونتريال، كندا.

12:00 – 12:15 
سعوديةب األغنام في منطقة جيزان بالمملكة العربية المسح إكلينيكي ألهم األمراض التي تصي  

 & عبد الرحيم عطية وائل محمد الديب

 جامعة الملك فيصل. –كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية  –قسم الدراسات اإلكلينيكية 

 

 

 

 م( 2016مارس  29) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 20 الثالثاء :الثانياليوم 

 2 القاعة:       الحيوان والطب البيطري واإلنتاج الحيوانيعلوم  :الثانيةالجلسة             

  فاتن خورشيدد/ أ.  مقرر الجلسة:                                            أ.د/ خالد الرشيدرئيس الجلسة:             
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 الموضوع ظ 12:15 – ص 10:15

10:15 – 10:30 

 ر في الخواص الكميائية ألراضي دلتا النيلتاثير الزراعه المستمرة لألرز على التغي
 1وفرحات مغنم 2، أشرف الشهاوي1، عبد المجيد ربيع1، محمد كريم1محمد أبو والي
 جامعة كفرالشيخ. –كلية الزراعة  –قسم علوم األراضي  1
 مركز البحوث الزراعي. –معهد األراضي والمياه والبيئه  2

10:30 – 10:45 

يدانية عن أساليب تصرف  المزارعين مع بعض مصادر التلوث البيئي التلوث البيئي: دراسة م

 مصر –محافظة األقصر  –ببعض قرى مركز إسنا 

 منصور أحمد محمد حفني

 مصر. –جامعة سوهاج  –كلية الزراعة 

10:45 – 11:00 

 اليمن -محافظة ذمار -انتشار السرطان في قرية ماوه

 )التحليل الكيميائي لمياه الشرب(
 3وبسام ناجي سيف 2، ناجي محمد سيف1محمد القرشيربيع 

جامعة إب.                                                                                                         –كلية العلوم  –قسم  الفيزياء  1
                                                                       جامعة إب.     –كلية الزراعة والطب البيطري  –قسم اإلنتاج النباتي  2

 جامعة إب. –كلية العلوم  –قسم الكيمياء 3

11:00 – 11:15 
 تقييم نوعية مياه الصرف الصناعي من مصانع األلبان في مملكة البحرين

 مريم محمد الموالي

 جامعة الخليج العربي، مملكة البحرين.

11:15 – 11:30 

واإلجراءت التي تتخذ الرتفاع  اإلجراءات والنشاطات الصحية على امدادت المياه لمدينة طرابلس

 نسبة النترات

 إبراهيم مسعود سعد

 ليبيا. –رئيس و حدة المختبرات بمكتب اإلصحاح البيئي طرابلس 

11:30 – 11:45 

 التربية المائية ودورها في تعزيز ترشيد استهالك المياه

 واشريةالسعيد ع

 باتنة. الجزائر. –جامعة الحاج لخضر  –قسم علم النفس وعلوم التربية 

 الجزائر. –سطيف  –جامعة فرحات عباس  –مخبر إدارة وتنمية الموارد البشرية 

11:45 – 12:00 

 دور إدارة الفسفور المثلى في زيادة إنتاجية األرز تحت الظروف المصرية
 بسيوني عبدا لرازق زايد1، عبدالعظيم قطب سالم2، احمد محمد االختيار1

1 مركز البحوث والتدريب فى األرز– سخا – معهد بحوث المحاصيل الحقلية – مركز البحوث 

مصر. –الزراعية   

2 قسم النبات الزراعي – كلية الزراعة وعلوم األغذية – جامعة الملك سعود – المملة العربية 

 السعودية.

12:00 – 12:15 

ة في قوقع المونودونتا )البطنقدميات، الرخويات( القاطنة لمناطق ملوثة وغير العناصر الثقيل

 ملوثة من الشاطئ الشمالي الشرقي لليبيا

 2أحمد صابر بريمو 1رمضان صالح عطية
جامعة عمر  –شعبة علم الحيوان، كلية االداب والعلوم بالقبة  2قسم علم الحيوان، كلية العلوم،  1

 يبيا.ل –البيضاء  –المختار 

 

 م( 2016مارس  29) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 20 الثالثاء :الثانياليوم 

 3 القاعة:  والتلوث البيئي                   والتربة المياهعلوم  :الثانيةالجلسة             

 د/ وفاء التيسان مقرر الجلسة:                                       أ.د/ حسن الزهرانيرئيس الجلسة:             
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 الموضوع ظ 12:15 – ص 10:15

10:15 – 10:30 

 Liriomyza trifoliiتأثير التحميل والتسميد النيتروجيتي على اإلصابة بصانعة أنفاق أوراق الفول 

(Burgess)  على الفول البلدي 

 3وعمر علي موسى عمران 1،2القذافي عبده طه
 .عة كفر الشيخ، مصرقسم الحشرات االقتصادية، كلية الزراعة، جام 1

قسم زراعة األراضي القاحلة، كلية العلوم الزراعية واألغذية، جامعة الملك فيصل، المملكة العربية   2

 .قسم النبات الزراعي، كلية الزراعة، جامعة كفر الشيخ، مصر  3 .السعودية

10:30 – 10:45 

 ة مختلفة في شمال دلتا مصررز باستخدام طرق زراعصناف األأترشيد استخدام مياه الري لبعض 

 2يعالء زهير البابلو 1عبد هللا يعبد هللا عبدالنب، 1يوليد محمد الخب

 .ـ مصر ـ الجيزة ـ معهد بحوث المحاصيل الحقلية مركز البحوث والتدريب في األرز 1
 .ـ مصر ـ الجيزة ـ مركز البحوث الزراعية معهد بحوث األراضي والمياه والبيئة 2

10:45 – 11:00 

 سلوك بعض أصناف األرز العطرية تحت مواعيد زراعة مختلفة تحت الظروف المصرية
 1، عبدالفتاح صبحي سرور2، عبدالحميد أحمد جليلة1، محمد محمد المالكي1تامر فاروق متولي

 ، مصر.الشيخ كفر سخا،، األرز في البحوث والتدريب مركز 1 
 الشيخ، مصر. كفر جامعة كلية الزراعة، الهندسة الزراعية، قسم 2

11:00 – 11:15 

 دراسة المجتمعات النباتية في بعض مواقع بجبل بعدان محافظه اب الجمهوريه اليمنية

عبده مرعي حامد مرعي*، عصام محمد قاسم عقالن**، اميره على محسن االدريسى**  

العودى** نوسعدعبده حس  

 -لعلومكلية ا -)قسم النبات -ية السعوديةالمملكة العرب -جامعة جازان -كلية العلوم -قسم األحياء

جامعه اب اليمن. -كلية العلوم -قسم علوم الحياة مصر(. -جامعة األزهر ** 

11:15 – 11:30 
 بعد الميالد( 700 –قبل الميالد  300النبات القديم في الصحراء الشرقية بمصر )سنة 

 محمد أحمد فضل

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

11:30 – 11:45 

 الكائنات الحية الدقيقة على يساألشعة فوق البنفسجية و األيونات السالبة التداخل بين تأثير

 2، توشي تاكا يوتشينو2، فوميهيكو تاناكا1،2حسين سرور
-6راعة، جامعة كيوشو، ، كلية الزيمختبر علوم ما بعد الحصاد، قسم علوم االنتاج البيئ الحيو 1

 ، اليابان.8581-812هاكوزاكى، هيغاشي كو، فوكوكا شي،  10-1
 ، مصر.33516قسم الهندسة الزراعية، كلية الزراعة، جامعة كفرالشيخ، ص  2

11:45 – 12:00 

من  تأثير مستويات مختلفة من التسميد النيتروجيني على نمو ومحصول ومحتوى األوراق

 النترات لنبات الخس
 ناجي محمد سيف إبراهيم

 .اإلنتاج النباتي فسم – كلية الزراعة والطب البيطري

12:00 – 12:15 
 العالقة بين نيماتودا تعقد الجذور التي تصيب البطاطس وبين كمية وجودة محصول البطاطس

 معوض محمد محمدو أحمد محمد كريم

 .ية مصر العربيةجمهور -المركز القومي للبحوث -قسم أمراض النبات والنيماتودا

 

 م( 2016مارس  29) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 20 الثالثاء :الثانياليوم 

 4 القاعة:  اإلنتاج النباتي واإلقتصاد الزراعي والهندسة الزراعية   :الثانيةالجلسة             

  أ.د/ جمال عوف  مقرر الجلسة:                                               أ.د/ صالح بازيدرئيس الجلسة:             
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 الموضوع ظ 12:15 – ص 10:15

10:15 – 10:30 

إنتاج  يستفادة منه فإنتاج إنزيم البيتا جالكتوسيديز المستخلص من بذور نبات الديورين واال

 مثلوجات لبنية صحية
 يمحمود عبد هللا الحوف، يالسيد الطنبول

 .مصر -القاهرة -والتغذية ةشعبة بحوث الصناعات الغذائي -المركز القومى للبحوث 

10:30 – 10:45 

التحلل  يف كعامل مساعد الالكتوباسيلوس ريا حمض الآلكتيك والبروبيوتيكيبكت بادىء مساهمة

 يالبروتيني وتحسين الخواص الحسية للجبن كغذاء وظيف
 ومحمود عبد هللا الحوفي السيد الطنبولي

 .مصر – القاهرة – والتغذية غذائيةبحوث الصناعات ال شعبة –للبحوث  يالمركز القوم

10:45 – 11:00 

 يمائال المستخلص بإستخدام النظام ةلزيت بذور البان المصري ةالخصائص الفزيوكيميائي

ياإلنزيم  

أميره محمد شكري*، أحمد يوسف جبريل**، محمد مصطفى عبد الرازق**، فتحي عبد الرازق 

 على* وعلي محمد علي حزين*

مصر.–القاهره –المطريه –مركز بحوث الصحراء –يراع*وحدة التصنيع الز  

مصر. –القاهره –شبرا الخيمه –جامعة عين شمس –ةكلية الزراع –وم األغذيهل** قسم ع  

11:00 – 11:15 

 تحسين أداء المجفف الشمسي ذو الكابينة ليناسب النباتات الطبية والمنتجات البستانية
 وجدي زغلول الحداد 2، يد أبو زاهرسعيد الس 1، محمد عبد العزيز الطويل* 1

بريد  صندوق – الجيش شارع – كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ -قسم الهندسة الزراعية 1

 .مصر –33516
 .مصر –الجيزة  – معهد بحوث الهندسة الزراعية –مركز ميكنة االرز بميت الديبة  2

11:15 – 11:30 

إشارة خاصة لبعض الميكروبات الممرضة المنقولة  التقييم البكتريولوجي لحليب النوق الخام مع

 عن طريق الغذاء

 و ربيع الحسينى عبد الرحمن محمود الباجورى

 .المنوفية جامعة – الطب البيطرى فرع السادات كلية – قسم الرقابة الصحية على األغذية

11:30 – 11:45 
 محتوية على الحبوب واللبنتركيبات ألبان األطفال وتركيبات أغذية األطفال ال  تقييم جودة

 شاكر مصطفي الجنديو ، نور الهدى حنفىفتحي السيد الجزارالزهراء محمد درويش، 

 مصر. – أسيوط جامعة – الزراعة كلية – قسم األلبان

11:45 – 12:00 

 مينوبيبتيديز من البنكرياس الجاموسينزيم األإ ةالجبن الرأس بواسط ةسراع تسويإ ىدراسات عل
                 ،*سامية محمود سالم الديب ،عزة عبدالعزيز إسماعيل ،*رجب عبد ربه فوزية حسن

 أسامة عبد الحميد ابراهيمو محمود عبد هللا الحوفي

 .جامعة القاهرة – الزراعة كلية – قسم علوم األلبان*

 .القاهرة –ي الدق – القومى للبجوث المركز – قسم علوم األلبان

12:00 – 12:15 

للحصول  ونظام الهاسب( 22000 )األيزو نموذجية لتطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة دراسة

 شركات إنتاج األغذية يف على منتج غذائي صحي آمن مرتفع الجودة
 وعزة عبدالعزيز إسماعيل  ي، محمود عبد هللا الحوفيالسيد الطنبول

 .مصر – القاهرة – ذيةوالتغ بحوث الصناعات الغذائية شعبة –للبحوث  يالمركز القوم

 

 م( 2016مارس  29) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 20 الثالثاء :الثانياليوم 

 5 القاعة:      ة والتقنيات اإلحيائية           األغذيعلوم  :الثانيةالجلسة             

  د/ سليمان آل رمان  مقرر الجلسة:                             أ.د/ أحمد محمد عايش رئيس الجلسة:            
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 الموضوع م 2:30 – ظ 12:45

12:45 – 1:00 

الصويا ولوبيا العلف  الضار لغاز األوزون على الشكل الظاهري والنمو واإلنتاج لنباتي فول التأثير

 في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية

 2إبراهيم بن عايد المحيسن، 1محمد بن ناصر اليمني
الرياض  – 2455ص.ب.  –قسم النبات واألحياء الدقيقة  –كلية العلوم  –الملك سعود جامعة  1

 .المملكة العربية السعودية – 11451

2 جامعة الملك سعود – كلية علوم األغذية و الزراعة – قسم اإلنتاج النباتي – جامعة الملك سعود 

المملكة العربية السعودية. – 11451الرياض  – 2455ص.ب.   

1:00 – 1:15 
م الفارواتأثير بعض من مخاليط الزيوت الطبيعية على صور دم يرقات نحل العسل المصابة بحل  

 محمود محمد حسين الكيالني

.جامعة الملك سعود –كرسي المهندس عبدهللا بقشان ألبحاث النحل   

1:15 – 1:30 

جهزة لألكل في مدينة المفرز للسموم في بعض اللحوم الم يالذهب يمدى تواجد المكور العنقود

 المقاوم للميثيسيللين يالذهب يأسيوط مع إشارة خاصة لعترات المكور العنقود

 ، دعاء محمد عبد العزيزيسهيلة فتحي حسن عل

 .جازان جامعة

1:30 – 1:45 

ريا يقل تركيز مثبط للسيبروفلوكساسين لعزالت من بكتأ ىتأثير مستخلص نبات القرنفل عل

 المقاومة للفلوروكينولون العنقوديات الذهبية

 3* و مجدي علي امين2بو وردةأحمد مجاهد أ، 1، ياسر موسى ابراهيم1نوران حامد عسر
الشعبة العامة للعلوم الطبية االساسية، شعبة الميكروبيولوجي، الهيئة القومية للرقابة والبحوث  1

 .الدوائية، مصر
 .الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعوديةقسم األحياء، كلية العلوم واآلداب بخليص، جامعة  2

 .، جامعة القاهرة، مصرةقسم الميكروبيولوجي والمناعة، كلية الصيدل 3

1:45 – 2:00 

 نمو فطر ميكرسبوريم جالينا ىتأثير مستخلصات بعض النباتات عل
 محمد ياسر بديوي 2، سعيد أحمد عمر 2، حامد محمد عبد القادر متولي1

 .السعودية –مكة المكرمة  –جامعة أم القرى  –كلية العلوم التطبيقية  –ء قسم األحيا 1
 .السعودية –الباحة  –جامعة الباحة  –كلية المجتمع بالباحة  –قسم العلوم األساسية  2

2:00 – 2:15 

بالمملكة العربية السعودية تعريف بالزما نباتية من حقول البرسيم بمنطقة الخرج  
 محمد بن علي الصالح، إبراهيم بن محمد الشهوان، محمود أحمد عامر، وعمر أحمد عبدهللا

، الرياض 2460قسم وقاية النبات، كلية علوم األغذية والزراعة، جامعة الملك سعود، ص ب 

.، المملكة العربية السعودية11451  

2:15 – 2:30 

 النيل نوعية المياه والطحالب في نهر ىالتأثيرات الفصلية والمدينة الصغيرة عل

 محمد سيد عبد الحميد

 المملكة العربية السعودية. -جامعة جازان -كلية العلوم -حياءقسم األ

 مصر. -جامعة بني سويف -كلية العلوم -العنوان الدائم: قسم النبات

 

 

 

 م( 2016مارس  29) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 20 الثالثاء :الثانياليوم 

 1 القاعة:          ووقاية النبات  علوم النبات واألحياء الدقيقة :الثالثةالجلسة             

 أ.د/ فردوس بخاري  مقرر الجلسة:                         أ.د/ عبدالرحمن محيي الشهري رئيس الجلسة:            
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 الموضوع م 2:30 – ظ 12:45

12:45 – 1:00 

ناملألبل وحيدة الس يالمنوتأثير بعض المخففات واألنزيمات على لزوجة وحيوية السائل   
 إبراهيم غنيم1- مجدى وحيد1- مرزوق العكنه1- عبد الحمن الحيدر1- عبد القادر حميده2
 1قسم الدراسات االكلينكية كلية الطب البيطرى والثروة الحيوانية جامعة الملك فيصل. 

 2مركز أبحاث الجمال كلية الطب البيطرى والثروة الحيوانية جامعة الملك فيصل.

1:00 – 1:15 

التأثير الخافض لدهون وكوليسترول الدم لخليط النباتات الطبية في علف الجرذان : بذور الحبه 

 السوداء )حبة البركة( والكركم )الكركمين(

 2يو محمد حماد النزاو 1محمد البحر يصبر
 .قسم وظائف األعضاء والكيمياء الحيويه واألقربازين )الكيمياء الحيويه( 1

 ةالمملك -حساءاإل -جامعة الملك فيصل-كلية الطب البيطرى والثروه الحيوانيه قربازين()األ 2

 ة.السعودي ةالعربي

1:15 – 1:30 

وليدرونك موضعيا  مقارنة باإلليندرونات على معدل تكوين العظام في حمض الذتعاطي  اتتأثير

 الشد التدريجي للفك السفلي

، اشرف عبدالفتاح  3، السعيد محمد عبداللطيف2يومي، عبدالعزيز بيومي ب1محمد عبده نعسان

 6، عبدالباسط محمد عبدالعال5، احمد احمد الفقى4محمود
جراحة الفم والوجه مدرس  2جامعة الزقازيق.  –كلية الطب البيطري  –مدرس الباثولوجيا  1

كلية  –والفكين أستاذ جراحة الفم والوجه  3جامعة األزهر.  – )أسيوط( –كلية طب األسنان  والفكين

كلية  –أستاذ ورئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين  4القاهرة.  –جامعة األزهر  –طب األسنان 

كلية طب  –مدرس جراحة الفم والوجه والفكين  5جامعة األزهر.  – )أسيوط( –طب األسنان 

 –الطب البيطري  كلية –أستاذ الجراحة والتخدير واألشعة  6 القاهرة. –جامعة األزهر  –األسنان 

 جامعة الزقازيق.

1:30 – 1:45 

ضد البعوضة الناقلة لمرض  الطارد والسمي لبعض مستخلصات نبات أم جريسة )القطف( التأثير

 )ثنائية األجنحة:كيولسيدى( Aedes aegyptiحمى الضنك 

 و محمد عبد هللا العبود يالفيف ي، زراق عيسى علطارق محمد يسرى الشيخ

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

1:45 – 2:00 

ه بغدة مصل الدم وارتباط يتأثير البروموكربتين والسيميتدين على مستوى البروالكتين ف

الفئران يالبروستاتا ف  
 **بهيج رياض نعمت هللا**، عبد الحسيب فايد**، شرين جاد**˭، عبدالدايم زكريا

كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية جامعة  –سيولوجي والكيمياء الحيوية واألقربازين قسم الف˭

 .المملكة العربية السعودية –الملك فيصل 

 .جمهورية مصر العربية –اإلسكندرية  جامعة – كلية الطب البيطري –**قسم الفسيولوجي 

2:00 – 2:15 

 تحت الظروف البيئية القاسية يرينولوالهجين الك ينحل العسل اليمن فيصفات البقاء 
 حسام فرج أبوشعرة

سعود،  كرسى المهندس عبد هللا بقشان ألبحاث النحل، كلية علوم األغذية و الزراعة، جامعة الملك

 المملكة العربية السعودية.

2:15 – 2:30 

نة ( المطحوZiziphus Spina-csistiتأثير إضافة مستويات مختلفة من أوراق نبات السدر )

 Rossنوع  إلى العليقة على  بعض صفات الدم لذكور فروج اللحم

 نهاد عبد اللطيف علي

 .العراق دولة – بابل جامعة – كلية الزراعة

 م( 2016مارس  29) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 20 الثالثاء :الثانياليوم 

 2 القاعة:   الحيوان والطب البيطري واإلنتاج الحيوانيعلوم  :الثالثةالجلسة             

 انتصار السحيبانيد/  مقرر الجلسة:                                     أ.د/ مرزوق العكنه   رئيس الجلسة:            
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 الموضوع م 2:30 – ظ 12:45

12:45 – 1:00 

حوضي  االستفادة من الخاليا الشمسية والمجمع الشمسي المسطح في تحسين أداء مقطر شمسي

اء المالحلتحلية الم  
 زكريا محمد عمارة2و  محمد عبد العزيز الطويل1

 جامعة كفر الشيخ. -كلية الزراعة -قسم الهندسة الزراعية 1
 -33516صندوق بريد  -شارع الجيش -جامعة كفر الشيخ -كلية الهندسة -قسم الهندسة الميكانيكية 2

 مصر.

1:00 – 1:15 

فة على نمو ومحصول الذرة الشامية وكفاءة تأثير مستويات الري عند مراحل النمو المختل

 استخدام المياه

إبراهيم أحمد أبو و 2،  محمـد إبراهـيم مليـحـة1،  مجـدى حـلـيم إبراهـيم1صبحي غريب رزق سرور

 2عمر
 جامعة كفرالشيخ. –كلية الزراعة  –قسم المحاصيل  1

 مصر. –وزارة الري  –معهد بحوث إدارة المياة  2

1:15 – 1:30 

يد زراعة ة تحت تأثير مواعثير فترات منع الري على صنفين من األرز عند فترات نمو مختلفتأ

 مختلفة

 علي عبد هللا بسيوني أبو خليفة

 مصر. -كفر الشيخ -سخا  -مركز البحوث والتدريب فى األرز

1:30 – 1:45 

 البيولوجيتحويل قش األرز وقمامة المدن ألسمدة عضوية مع تقييمها أثناء فترات التحول 
 مجدي عطية ومحمد عيده  حسين كامل عبد المقصود، محمد القماح*، عادل محمد أبو الخير*،

 مصر. -القاهرة -الدقي -المركز القومي للبحوث -قسم الميكروبيولوجيا الزراعية

 مصر. -كفر الشيخ -جامعة كفر الشيخ –كلية الزراعة  -*قسم أألراضي

1:45 – 2:00 

اضي بمنطقة شرق الدلتا باستخدام تقنيات االستشعار من البعد ونظم المعلومات تقيييم تدهور االر

 الجغرافية

                                                                                                            ،عبد العزيز بالل، أحمد مسعد صالح السيد سعيد محمد

 مصر. –1564القاهرة ص ب:  –ة القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء الهيئ –قسم التربة 

2:00 – 2:15 
 تلوث الهواء الجوي وأكثر طرق التحكم المستخدمة شيوعا  وأرخصها

 السيد جاد حلمي

 ، مصر.35516قسم هندسة القوى الميكانيكية، كلية الهندسة، جامعة المنصورة، المنصورة 

2:15 – 2:30 

مصر، باستخدام نظم  –التصحر في بعض المناطق بالجزء الجنوبى من وادى النيل  ارآث تتبع

 المعلومات األرضية
 وائل عبدالقوى1، عبدالعزيز بالل2 وفرحات مغنم3

 مصر. –جامعة القاهرة  –كلية الزراعة  –قسم األراضىي  1
 الهيئة القومية لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء. 2

 مصر. –جامعة كفرالشيخ  –لية الزراعة ك –قسم األراضىي  3

 

 

 م( 2016مارس  29) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 20 الثالثاء :الثانياليوم 

 3 القاعة:  والتلوث البيئي                   والتربة المياهعلوم  :الثالثةالجلسة             

 قاسم طه د/ وائل قرر الجلسة: م                                        أ.د/ رقية قشقري رئيس الجلسة:            
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 الموضوع م 2:30 – ظ 12:45

12:45 – 1:00 

 باستعمال تقنية الذكاء االصطناعي التغيرات المناخية على تطور الثروة النباتية والحيوانيةأثر

 1ونشادةم. ب  ؛1ف. عالق ؛1د. حرزهللا  ؛1،2بوحراثي الصادق
 الجزائر.–قسم البيولوجيا، كلية العلوم الحيوية، جامعة سطيفمخبر علم األحياء الدقيقة،  1

 الجزائر.–مخبر األنظمة الذكية، قسم اإللكترونيات، كلية التكنولوجيا، جامعة سطيف 2

1:00 – 1:15 

التحليل الوراثي لجينات المقاومة للفحة في بعض أصناف األرز المصرية باستخدام السالالت 

 لجين والمعلمات الجزيئيةوحيدة ا
 1حمد إبراهيم الشريفوأ 2رجاء عبد العزيز عيسى  ،2يهشام حسن نجات ،1يمحمد محمد المالك

مركز البحوث الزراعية  –بحوث المحاصيل الحقلية  معهد – مركز البحوث والتدريب في األرز 1

 .جامعة المنوفية –شبين الكوم  –كلية الزراعة  2. الجيزة –

1:15 – 1:30 

أثر بعض العمليات الغير حرارية على المحتوى الميكروبي والنشاط الحيوي في االغذية: 

 يإستعراض مرجع

 2، توشي تاكا يوتشينو2، فوميهيكو تاناكا2،1حسين سرور
-6، كلية الزراعة، جامعة كيوشو، يمختبر علوم ما بعد الحصاد، قسم علوم االنتاج البيئ الحيو 1

 ، اليابان.8581-812كو، فوكوكا شي،  هاكوزاكى، هيغاشي 10-1
 ، مصر.33516قسم الهندسة الزراعية، كلية الزراعة، جامعة كفرالشيخ، ص  2

1:30 – 1:45 

هل تمتلك آكالت الحشرات من رتبة نصفية األجنحة دورا  في قمع اآلفات الحشرية من آكالت 

 النباتات؟
 يل**فاروق عبدالقوى عبدالجلو*محمد عبدالرحمن محمد عمرو

 .مصر –الجيزه  –الدقى  –مركز البحوث الزراعية  –* معهد بحوث وقاية النبات 

 .مصر – أسيوط –جامعة أسيوط  –كلية الزراعة  –** قسم وقاية النبات 

1:45 – 2:00 
 المقاومة والتوصيف البيوكميائي لدودة اللوز القرنفلية ضد مبيد السبينوساد

 العزيز ، ناهد فوزي عبدالقذافي حسن صبري

 .قسم آفات ووقاية النبات، المركز القومي للبحوث، الدقي، مصر

2:00 – 2:15 
رفيعةعشيرة انعزالية من ذرة الحبوب ال يف ية التوريث والتقدم الوراثجدر ،يالتباين الوراث  

 حاتم إبراهيم علي، خالد محمد محمود وعبدهللا عبد الوهاب أمير

.مركزالبحوث الزراعية -ث المحاصيل الحقليةمعهد بحو -قسم بحوث الذرة الرفيعة  

2:15 – 2:30 

 تأثير المخلفات الزراعية والصناعية العضوية في مقاومة الذبول الفيوزاريومى لنباتات الترمس
 2يحمد حنفوأ زيان، 2، محمد عبد الحميديالبرماو؛ 1شعبان إبراهيم وليد

 – اإلسماعيلية – قناة السويس جامعة – عةكلية الزرا –قسم المحاصيل  2 قسم النبات الزراعي، 1

 .مصر

 

 

 

 م( 2016مارس  29) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 20 الثالثاء :الثانياليوم 

 4 القاعة:   اإلنتاج النباتي واإلقتصاد الزراعي والهندسة الزراعية :الثالثةالجلسة             

 عفاف شحاتهد/  مقرر الجلسة:                                                 أ.د/ سيد راويرئيس الجلسة:             
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 الموضوع م 2:30 – ظ 12:45

12:45 – 1:00 

 التأثير الكيميائي الحيوي لمستخلص القرفة فى عالج مرض البول السكري والسمنة

 3وأسامة مصيلحى 2وسمير أحمد الشاذلى 1وحسام فؤاد عطية 1محمد محمد سليمان

جامعة – 2وكلية العلوم 3و2بكلية العلوم الطبية بتربة 3و2والتقنية الحيوية 1ةأقسام المختبرات الطبي

 السعودية. -الطائف

1:00 – 1:15 

دراسة فيتوكيميائية على نبات الكونوكاربس النامي بالطائف وتقييمه كمضاد لألكسدة والسرطان 

 والميكروبات
 -ايمان احمد الوكيل -3مرتضى محمد السيد -2محمد محمود شهيب -1صالح بن على بازيد

 1,3*صالح عبدالحميد السيد
 المملكة العربية السعودية. –جامعة الطائف  -كلية العلوم -معمل تحاليل المنتجات الطبيعية1

 المملكة العربية السعودية. –جامعة الطائف  -كلية الصيدلة-قسم الميكروبيولوجى2
 مصر.-حاثمعهد تيودور بلهارس لالب -معمل الكيمياء العالجية3

1:15 – 1:30 

)برنجلز( ان تكون ذات خطورة لحدوث السرطان ؟: دراسة  هل يمكن لرقائق البطاطس

 مورفولوجية ونسيجية في الفئران

 ، سفيان محمد العسولي، زكي العسوليسعاد شاكر عليصالح كريم، 

جامعة الملك عبد  –قسم األحياء والتشريح ومركز الملك فهد للبحوث الطبية  –كليات العلوم والطب 

 المملكة العربية السعودية. –جدة  –العزيز 

1:30 – 1:45 

أثر التخزين تحت الجو المتحكم فيه على النشاط األنزيمي إلنزيم الفسفوفركتوكينيز في ثمار فاكهة 

 (.MANGIFERA INDICA L) المانجو صنف كيت 
 ، وآخرونأحمد عبدالمنعم الحفني

 أذربيجان. كلية البيولوجيا، جامعة باكو، كنولوجيا الحيوية،والت الكيمياء الحيوية قسم

1:45 – 2:00 

السلبية  ةمرضى سرطان الثدي ذوي المستقبالت الثالثمستويات عامل النمو البطاني الوعائي في 

 وكذلك اإليجابية

 *محمد عبدالمنعم محمد الحفني، وآخرون

 جامعة القاهرة. –لألورام  القومي المعهد –الجزيئية  والبيولوجيا األورام قسم

2:00 – 2:15 

اإلجهاد التأكسدى ويقلل من مخاطر اعتالل القلب واألوعية الدموية المصاحب  الميالتونين ينظم

 لمرض السكري

 محمد عمرو المسيرى – عزه اسماعيل عثمان

 جمهورية مصر العربية. –المنصورة  –جامعة المنصورة  –كلية العلوم  –قسم علم الحيوان 

2:15 – 2:30 

سيطرة حمض الليبويك على مسار إفراز التستوسيرون وحماية الحيوانات المنوية ضد اإلجهاد 

 التأكسدي الناجم عن الملوث البيئي رابع أوكتيل الفينول في الجرذان
 ، خالد كريم وأمل عبد اللة السيدمحمد عمرو المسيريعزه اسماعيل عثمان، 

، جامعة المنصورة، و قسم الفسيولوجيا الطبية، المركز القومى قسم علم الحيوان، كلية العلوم

 . للبحوث، جمهورية مصر العربية

 

 

 

 م( 2016مارس  29) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 20 الثالثاء :الثانياليوم 

 5 القاعة:             الصيدالنية الكيمياء الحيوية والعلومعلوم  :الثالثةالجلسة             

 صباح لنجاويد/  مقرر الجلسة:                                         أ.د/ محمد الخليفة رئيس الجلسة:            
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 الموضوع م 6:00 – م 4:00

4:00 – 4:15 

مقاومة  ياستخدام الكيتوزان والزيوت النباتية الطيارة كمبيدات فطرية طبيعية صديقة للبيئة ف

 ثمار الموالح يد فمراض مابعد الحصاالمسببة أل الفطريات
 رياض صدقي رياض المحمدي

.مصر –القاهرة  –الدقى  –للبحوث  يالمركز القوم –مراض النبات أقسم   

4:15 – 4:30 

للنيماتودا الحشرية وعزلتين من النيماتودا فازماراهابتيدس هيرمافروديتا ضد  يالتأثير المرض

 موناكا كانتيانا يرضقوقع البرسيم األ

 وفاطمة عبد المحسن مصطفى ةجنين يمروة عزم

 .جامعة المنصورة -كلية الزراعة -قسم الحيوان

4:30 – 4:45 

البكترية الممرضة للحشرات ومستخلص النيم ومشابه هرمون الشباب  تأثير بعض المستحضرات

 على إصابة الذرة الرفيعة بدودة القصب الكبيرة والمفترسات المصاحبة لها

 كامل، محمد صابر محمود ، عرفات محمدحسين محمد يسام

 .مصر –جامعة أسيوط  –كلية الزراعة  –قسم وقاية النبات 

4:45 – 5:00 

 Fucusو   Ulva rigida دراســة مفعــول المستخلــص السائــل لطحـالــب البحـــر المغربيــة

spiralis بالنسبة لنبتة  على نمو ومقاومة الجفافL.  Salvia officinalis(المريمية) 

 ، شرنان حليمة، نعمة هللا لمياءلكوى ميمونا

مختبر بيوتكنولوجيات التقييم  -شعبة البيولوجية -كلية العلوم والتقنيات -جامعة القاضي عياض

 .المغرب – مراكش –شارع عبد الكريم الخطابي B.P. 549-وحماية الواردات الفالحية

5:00 – 5:15 

عالقتها مع الظروف الجوية و Bactrocera zonata التذبذب الموسمي لذبابة ثمار الخوخ

 المصاحبة لها في محافظة أسيوط

 1، هند عمر محمد2 ، د. عزة محمد عبد المنعم عوض 1لحافظ علينشأت عبدا
 .البحوث الزراعية مركز – معهد بحوث وقاية النباتات 1

 .جامعة أسيوط –كلية العلوم  –قسم علم الحيوان  2

5:15 – 5:30 
بط للفطريات لبعض سالالت جنس الالكتوباسلسالتأثير المث  

 ايناس الفضالى ، مصطفى راشد، محسن زمارة ،*إبراهيم نورالدينحسن 
 .مصر -كفرالشيخ - جامعة كفرالشيخ -كلية الزراعة -قسم علوم األلبان *

5:30 – 5:45 

 يتقييم فاعلية ثالث أنواع من المصايد السليلوزية لحشرة النمل األبيض التحت أرض

Psammotermes hybostoma بالفيوم المعروف بنمل الرمال وذك بمركز يوسف الصديق 

 1عبدالمالك ناشد ي ناج، 2كارم محمد مهني، 1حسن محمد احمد
 .مصر –الدقي  –معهد وقاية النبات  – مركز البحوث الزراعية 1

 .مصر –قسم وقاية النبات  –كلية الزراعة  –جامعة جنوب الوادي  2

5:45 – 6:00 
 دراسة األثر الجانبي لمبيدات دوباس النخيل على نحل العسل

 ، غازي باحكيم، محمد بن الشيخ أبوبكرمحمد علي حبيشان

 .اليمن – حضرموت – المكال – البحوث الزراعية فرع الساحل الشرقي

 

 

 م( 2016مارس  29) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 20 الثالثاء :الثانياليوم 

 1 القاعة: ووقاية النبات           علوم النبات واألحياء الدقيقة :الرابعةالجلسة             

 د/ منى الدوسري مقرر الجلسة:                                     أ.د/ عبدالواسع أسراررئيس الجلسة:             
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 الموضوع م 6:00 – م 4:00

4:00 – 4:15 
اق نبات المظ على البعوضة العربيةالفعالية الحيوية للمستخلص الكحولي ألور  

 صادق الحاج، وطالب هللا، وهند، وحمزة

قسم البيولوجي. –كلية العلوم  –جامعة إب  –الجمهورية اليمنية   

4:15 – 4:30 
 تأثير نظام اإلسكان على أداء النمو في األغنام

 ، محمد حيدر وجمال فؤادسيف اليزلمصطفي قبيصي، 

 مصر. –وط جامعة أسي –كلية الزراعة 

4:30 – 4:45 

استخدام االليزا في الكشف عن األجسام المناعية المضادة الميكوبالزم المفطورة الطيرية المنتنة 

 الميكوبالزم الزليلية في البيض المخصب –

 2صالح محمد – 1م الغنايفوزية سال
 جامعة الفاتح. 2 –كلية الطب البيطري  –إدارة اإلنتاج الحيواني بالزراعة والثروة الحيوانية  1

4:45 – 5:00 

تفاعل في الحليب الخام باستخدام الطرق التقليدية و الهلكوبتيربيلوري الكشف عن ميكروب

 البلمرة المتسلسل

محمد وائل عبد العظيم*، محمد نورالدين اسماعيل**، عبدالخالق الطماوي*** وهمس محمد 

 أحمد*

قنا. –جامعة جنوب الوادى  –كلية الطب البيطري  -* قسم الميكروبيولوجيا  

قنا. –جامعة جنوب الوادي  –كلية الطب البيطري  –** قسم طب الحيوان   

جامعة أسيوط. –كلية الطب  –*** قسم الميكروبيولوجيا والمناعة   

5:00 – 5:15 

الكبدية الناجمة عن التعّرِض شبه الحاد لـكلوريد المنجنيز والكفاءة النسبية -السمية العصبية

 كوبيِن كواقي كيميائيلالي
 3ياسر سعيد السيد  – 2محمود شعبان النويشي  – 1محمد إبراهيم لبدة

 .جمهورية مصر العربية –جامعة اإلسكندرية   –كلية الطب البيطرى   –قسم الكيمياء 1
 .جمهورية مصر العربية –جامعة اإلسكندرية  –كلية الطب البيطرى   –قسم الباثولوجيا 2

 –جامعة دمنهور  –كلية الطب البيطرى   –عى والسموم واإلجراءات البيطرية قسم الطب الشر3

 .جمهورية مصر العربية

5:15 – 5:30 

تطور حويصالت المبيض واالستجابة  ىعل 3-باألحماض الدهنية األوميجا يتأثير إنتاج بيض غن

 ير العمرالمناعية والحالة الضد تأكسدية وخصائص عظمة القصبة في الدجاج البياض الكب
 طارق أمين عبيد

.الشيخ، مصر جامعة كفر، نتاج الدواجن، كلية الزراعةإقسم   

5:30 – 5:45 

 حصر ألنواع الجراد والنطاط بمنطقة شبه جافة بالشرق الجزائري
 1وحراث عبود  1بن كنانةنعيمة 

علوم  مخبر علم التصنيف الحيوي والبيئي لمفصليات األرجل، قسم بيولوجيا الحيوان، كلية 1

 ، الجزائر.الطبيعة والحياة، جامعة منتوري قسنطينة

5:45 – 6:00 

 تقييم عروش ولب وموالس بنجر السكر كغذاء للحيوان في مصر

علي محمد سنارة 1، محمد محمد عبد القادر1، محمود يوسف العايق2 ومصطفى عبد الحليم 
 الحرايرى2

 1 شركة الدقهلية للسكر- زيان- قالبشو- بلقاس- محافظة الدقهلية- مصر.
  قسم إنتاج الحيوان- كلية الزراعة- جامعة المنصورة.2

 

 م( 2016مارس  29) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 20 الثالثاء :الثانياليوم 

 2 القاعة:  لبيطري واإلنتاج الحيواني     الحيوان والطب اعلوم  :الرابعةالجلسة             

 د/ ناصر الحازمي مقرر الجلسة:                                     أ.د/ محمد سعيد الغامديرئيس الجلسة:             
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 الموضوع م 6:00 – م 4:00

4:00 – 4:15 

  Pseudoligosita babylonicaدراسة مدى انتشار طفيل بيض دوباس النخيل 

(Trichogrammatidae) في مناطق زراعة النخيل بساحل حضرموت 

 محمد علي حبيشان*** وأمجد أحمد باقويقو

 *مكتب الزراعه والري بساحل حضرموت.

 ** البحوث الزراعية بالمكال.

4:15 – 4:30 

 يخيل التمر فبعض بساتين ن يالنيماتودا المرتبطة بأصناف نخيل التمر وعالقتها بنوع التربة ف

 مصر

 وأسمهان محمد شوقى الشين حمد يوسفأحمود محمد م*

.مصر -القاهرة–الدقى  -للبحوث يالمركز القوم -لنيماتودامعمل ا -سم أمراض النبات* ق  

4:30 – 4:45 

كعامل حيوي في مقاومة مرض العفن  Mucor hiemalisالتسجيل األول والتقييم المبدئي للفطر 

 البني لنورات نخيل البلح
 السيد حسين السيد زيدان

ية  جمهور –القاهرة  –قى الد –شارع البحوث  –للبحوث  يالمركز القوم –قسم أمراض النبات 

 مصر العربية.

4:45 – 5:00 

البياض  للكيتيناز لمكافحة مرض  والمنتجVerticillium lecanii    للفطر  ينتاج نصف صناعإ

 الدقيقي على العنب
 وشرشابى  2، أميمة محمد حافظ2صالح ، ملكة 1وفاء محمد حجاج

 .قسم أمراض النبات، المركز القومي للبحوث، مصر 1
 الفاكهة، المركز القومي للبحوث، الدقي، القاهرة ، مصر. قسم  2

 .قسم علم األحياء الجزيئية، المركز القومي للبحوث، مصر 3

5:00 – 5:15 

 اليمن –بمحافظة حضرموت   Livistona carinensis تدهور أشجار النخيل المروحي
 محمد علي حبيشان**، *علي خميس رويشد

 .اليمن –عدن  جامعة –كلية الزراعة  *

 .اليمن –حضرموت  – المكال – ** فرع الهيئة العامة للبحوث واالرشاد الزراعي

5:15 – 5:30 
 كثافة األنواع في الكساء النباتي الطبيعي الصحراوي في محافظة عنيزة بالمملكة العربيةالسعودية

 1بدرية راشد عبد هللا الشعيفاني، 1عبد السالم محمود عبد هللا

 .سودان المفتوحة، السودان، الخرطومجامعة ال

5:30 – 5:45 

ها جذن من خالل انتاالمعزولة من إصابات األ Staphylococcus aureusدراسة تنميط بكتيريا 

 المنتج ومقارنته مع المضادات الحيوية Staphylococcinللـ 

د. فضل أحمد سعيد الجشاعة*، رجاء صادق**، ريم الصانع**، سامية قايد**، بلقيس مطهر**، 

 كفاء البعداني**

 .جامعة اب -كلية العلوم  -*رئيس قسم الميكروبيولوجي الطبي 

 .مستشفيات مدينة اب - **قسم المخترات الطبية

5:45 – 6:00 
 مصر يصناف المختلفة لنخيل البلح فثير العوامل المختلفة على تواجد العناكب الحقيقية على األأت

 يمحمد حسن العرقسوس

 .مصر -جيزة -يالدق -شارع نادى الصيد 7-وث وقاية النباتاتمعهد بح

 م( 2016مارس  29) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 20 الثالثاء :الثانياليوم 

 3 قاعة:الووقاية النبات            علوم النبات واألحياء الدقيقة :الرابعةالجلسة             

 هوازن مطاوعد/  مقرر الجلسة:                                         أ.د/ عمر العمودي رئيس الجلسة:            
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 وان )نحل العسل تربيته ومنتجاته(( تحت عن1ورشة عمل )

 جامعة الملك سعود –حاث النحل كرسي المهندس عبدهللا بقشان ألب 
 

 م  6:00–م  4:00

 4 القاعة:

 

 ( تحت عنوان )الزراعة الدقيقة للمحافظة على الموارد الطبيعية(2ورشة عمل )

 الدقيقة لزراعةعن بعد في االتقدم في االستشعار : محاضرة بعنوان
D. J. Mulla 

Professor and Larson Chair for Soil & Water Resources 
Dept. Soil, Water & Climate Univ. Minnesota. 

 جامعة الملك سعود –كرسي أبحاث الزراعة الدقيقة 

 ( تحت عنوان )تعريف بكرسي بحث نواقل األمراض الحشرية(3ورشة عمل )

 سعود جامعة الملك – بحث نواقل األمراض الحشرية كرسي 
 

 م  5:00–م  4:00

 5 القاعة:

4 

 

 م  6:00–م  5:00

 5 القاعة:
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 (1) محاضرة
"Economics of the Brain – Best use of 

Natural Resources"  

Prof. Erwin Neher 
 Chemistry, Biophysical for Institute Planck Max 

Germany. Goettingen, 37077 

 

 م 7:20 –م  7:00

 (2) محاضرة

 وآثارها اإلقتصادية" التنمية المستدامة"

 الدكتور/ أحمد بن مشهور الحازمي

 سابك. شركة – الصناعية والصحة البيئة إدارة مدير

 (1الندوة الرئيسة )
 6القاعة:                    م( 2016مارس  29هـ ) 1437 ةاآلخر جمادى 20 الثالثاء اليوم الثاني:

 أ.د/ إبراهيم بن عبدالواحد عارف رئيس الجلسة:

 

 م 7:40 –م  7:20
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 (2الندوة الرئيسة )
 6القاعة:                    م( 2016مارس  29هـ ) 1437 ةاآلخر جمادى 20 الثالثاء اليوم الثاني:

 نأشرف الشعال أ.د/ رئيس الجلسة:

 

 (1) محاضرة

Effects of Harmful Algal Blooms and Their 

Toxins on Fresh and Marine Water 

Resources Used For Drinking and 

Recreational Water Supplies 

Prof. Wayne W. Carmichael 

Biological Sciences Department, Wright State 

University, Dayton, Ohio 45435, USA. 

 م 8:10 –م  7:50

 

 م 8:30 –م  8:10

 (2) محاضرة

 دور مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في دعم بحوث البيئة

 والموارد الطبيعية

 الدكتور/ فهد بن محمد الجساس

 – والتقنية علوملل عبدالعزيز الملك مدينة – والزراعية البيئية العلوم مجموعة

 السعودية. العربية المملكة – الرياض
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 الموضوع رقم الملصق

1 

لمصابة بفطر عفن الجذر السمات الجزيئية إلحداث المقاومة الحيوية  لنباتات الفاصوليا ا

 الريزوكتوني بواسطة فطريات الميكرويزا الشجيرية

 2& يونس محمد رشاد 1جمال محمود عبد الفتاح

جامعة ، قسم العلوم البيولوجية ،كلية المعلمين 2، كلية علوم األغذية والزراعة ،قسم اإلنتاج النباتي 1

 .المملكة العربية السعودية ،الملك سعود

2 

 ش بالعناصر الصغرى ومصادر أسمدة مختلفة على جودة محصول البسلةتأثير الر
& محمد  2، عبد هللا حلمي علي المرسي 2، الشبراوي عبد الحميد أمين 1حميدة السيد أحمد السيد

 2حامد طلبه

المملكة العربية  ،مكة المكرمة ،جامعة أم القرى، قسم األحياء كلية العلوم التطبيقية للبنات 1

 .السعودية
جمهورية مصر  ،الجيزة ،مركز البحوث الزراعية ،معهد البحوث البساتين ،قسم أبحاث الخضار 2

 .العربية

3 
 دراسات بيولوجية ومصلية لعزلة من فيروس تبرقش وتقزم الذرة على نبات الذرة

 عبدالمنعم محمود جالل

 .المملكة العربية السعودية ة،جامعة طيب ،كلية العلوم ،قسم األحياء

4 

 نبات الثوم بفطر الميكوريزا على النشاط الضاد ميكروبي لمستخلصات الثوم  تأثير تلقيح
 منى جودة3،1، أمال أبو النصر2، ثناء عمر3 & أحمد الهباب2

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

 2 قسم النبات الزراعي، كلية الزراعة )سابا باشا(، جامعة اإلسكندرية، اإلسكندرية، مصر.

 3 قسم النبات والميكروبيولوجي، كلية العلوم، جامعة اإلسكندرية، اإلسكندرية، مصر.

5 

بالمملكة العربية  تقدير مضاد النشاط الميكروبي لمستخلصات نبات األراك من منطقة جازان

 السعودية
 لرحمن محمد شاطر & طارق محمد عبدالغني، محمد عبدهللا العبود، عبدامحمد بن محسن العولقي

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

6 
 كسدة الناتجة من تعرض أوراق نبات الذرة لمبيد الكليثوديمزالة األتحفيز حمض الساليساليك إل

 ضياء الدين محمد رضوان

 .مصر ،82524سوهاج ،عة سوهاججام ،كلية العلوم بسوهاج ،قسم النبات

7 

         التأثير التضادي لعزالت من الستربتوميسس على نمو الفطرين الممرضين للنبات                                                       

Rhizoctona solani and Fusarium oxysporum f. sp. melongenae 

 لحربيأسماء أحمد ا صالحة حسن الزهراني &

 .المملكة العربية السعودية ،كلية التربية للبنات جدة

8 

 األعشاب البحرية على نمو البادرات لبعض المحاصيل النباتيةتأثير مستخلصات 

 3ملوك محمد الخزان & 2يعادل منصور الجند ،1حنان حافظ عمر

 .السعودية ،جامعة الملك عبدالعزيز ،كلية العلوم ،شعبة األحياء الدقيقة ،حياءقسم األ
 .السعودية ،جامعة الملك عبدالعزيز ،كلية العلوم ،شعبة النبات ،حياءقسم األ 1

 .السعودية ،جامعة الملك عبدالعزيز ،كلية العلوم ،قسم الكيمياء 2
 .السعودية ،جامعة الملك عبدالعزيز ،كلية العلومقسم النبات،  3

 م( 2016مارس  28) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 19 اإلثنين اليوم األول:

 ووقاية النبات علوم النبات واألحياء الدقيقة :المحور
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 الموضوع رقم الملصق

9 

مختلفة من األنسجة الجافة لبعض النباتات المائية على الفلورا الدقيقة من تأثير إضافة تركيزات 

 الناحية الكمية والكيفية
 الليل أيمن أبو

  .مكة المكرمة، الكلية الجامعية ،قسم األحياء ،جامعة أم القرى

10 

وعلى  Rhizoctonia solani  تأثير بعض المواد الكميائية على النمو والنشاط االيضى لفطرة

 تكوين الميالنين وقدرتها على االمراض

 1& نفين محمود محمد 2،1حسن عبدالفتاح أبوالليل يأمان
 .مصر، جامعة القاهرة، كلية العلوم، قسم النبات 1

 .المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، كلية العلوم التطبيقية ،حياءقسم األ 2

11 

الكركم والخولنجان  لمستخلص نبات الرواند، ةالممرض النشاط  ضد بعض الميكروبات  

 ماجدة محمد علي & نهاد محمود مصطفى قمقمجي

ة.السعودي ةالمملكة العربي ،قسم األحياء، كلية العلوم، جامعة الملك عبد العزيز  

ة.جمهورية مصر العربي ،قسم النبات، كلية العلوم، جامعة كفر الشيخ  

12 
 ت الكازورينا على بعض الميكروبات الممرضةتأثير مستخلص أوراق نبا

 ل حجرآعبدالرحمن سعيد محمد  & نهاد محمود مصطفى قمقمجي

ة.السعودي ةالمملكة العربي ،قسم علوم األحياء، كلية العلوم، جامعة الملك عبد العزيز  

13 

 صناف النباتية ذات الصلة بهانواع الدراسينا واألأالعالقات التصنيفية بين بعض 

 2طنطاوي م.ا. & 3، أبو العنين م.م.2إيمان أحمد كامل قراقيش، 1ي غ.ع.قدر
 .القاهرة ،اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 1

 .القاهرة ،جامعة عين شمس ،كلية العلوم، قسم النبات  2
 .القاهرة ،جامعة عين شمس ،كلية التربية ،حياءقسم األ 3

14 

مياه الصرف الصحي وتوصيف انزيم بروتياز التي الكشف عن إنتاج أنزيم شعيات بواسطة 

 تنتجها ساللة جديدة المتسلسلة

  3& مرزوقة شعبان عبدالتواب 2، محمد بسطاوي أحمد1، محمد أحمد الودعان1وائل نبيل حزين
المتقدمة، قسم علم الحيوان، كلية العلوم، جامعة الملك  يالخلو يأبحاث البروتين الجزيئ يكرس 1  

 .، المملكة العربية السعودية11451، الرياض 12455سعود، ص.ب. 
 .قسم الكيمياء الحيوية، كلية العلوم، جامعة بني سويف، بني سويف، مصر 2

 .محطة معالجة مياه الصرف الصحي، بني سويف، مصر 3

15 

دراسة استعمار فطريات الجذور التكافلية )الميكروهيزا( لجذور بعض النباتات في المملكة العربية 

 السعودية
 أسامة محمد الغامدي، عبد العزيز بن عبد هللا القرعاوي & أمين الدين مردها

، الرياض 2460قسم اإلنتاج النباتي، كلية علوم األغذية والزراعة، جامعة الملك سعود، ص.ب. 

  السعودية. ، المملكة العربية11451

16 

 تأثير الملوحة على إنبات ونمو بذور الباذنجان األسود

 محمد عمر باصالح

، 11451، الرياض 2455قسم النبات واألحياء الدقيقة، كلية العلوم، جامعة الملك سعود ص.ب 

 المملكة العربية السعودية.

 

 م( 2016مارس  28) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 19 اإلثنين اليوم األول:

 قاية النباتوو علوم النبات واألحياء الدقيقة :المحور

http://faculty.ksu.edu.sa/Alqarawi/arabic/default.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/Alqarawi/arabic/default.aspx
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 الموضوع رقم الملصق

17 

 إلكليل والميرميّةافي  phenolic diterpenes تحليل مقارن للزيوت األساسية و

 3الحبيب خميرة&  2بوش-سارجي مون ، 1أحالم زريق ،1الطيب التونكتي
وحدة البحث حول التنوع البيولوجي وتثمين الموارد البيولوجية في المناطق الجافة، كلية العلوم  1

 بقابس، جامعة قابس.
 قسم بيولوجيا النبات، جامعة برشلونة. 2

 لبحوث و الدراسات البيئية، جامعة جازان.مركزا 3

18 

تقييم الثبات الوراثي بالعد الخلوي  :نقراضالمهدد باإل كثار المعملي لنبات السربنتيناتحفيز اإل

 والواسمات الجزيئية

 1& أحمد كامل حجازي 1، عبد الرحمن عبد هللا العطر1محمد فيصل
، المملكة العربية 11451امعة الملك سعود، الرياض قسم النبات واألحياء الدقيقة، كلية العلوم، ج 1

 .السعودية

19 

                   تأثير منظمات النمو في كفاءة النمو وحالة صبغات البناء الضوئي في النبات الطبي

Eruca sativa Mill 

& محمد  سكران، هيثم محمد علي حمد محمدأ، محمد الوهيبي، بندر المنقذي، منزر حسين صديقي

 عمر باصالح

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

20 
 تقييم سالالت جديدة من القمح تحت مستويات مختلفة من النيتروجين والملوحة

 عبدالعظيم قطب سالم &ى عبدهللا عبدالعزيز الدوس، خالد أحمد مصطف

 .جامعة الملك سعود ،كلية علوم األغذية والزراعة، باتيقسم اإلنتاج الن

21 
 دراسة النشاط اإلنزيمي لألميليز للبكتريا العصوية المعزولة من الماء

 عماد عبد المنعم عباده & محمد عبدهللا العبود

 قسم األحياء، كليه العلوم، جامعه جازان، جازان، المملكة العربية السعودية.

22 

                       م وحمض الجبريلليك على النمو والصفات الفسيولوجية لنبات الفولتأثير الكالسيو

Vicia faba L. 

محمد عمر  & محمد حمد الوهيبي، منظر حسين صديقي، هيثم محمد علي ،عبد هللا علي العمري

 باصالح

، 2455ص. ب  11451 قسم النبات واألحياء الدقيقة، كلية العلوم، جامعة الملك سعود، الرياض

 .المملكة العربية السعودية

23 

                                         لجنسي  ةنواع تابعة أربعأ دراسة هستولوجية مقارنة ألزهـار وحبوب لقاح  وبذور

L. Cleome و  L.  Capparis الناميـة طبيعيا  في المملكة العربية السعوديـة 

 أماني محمد الجلعود & م عبدهللا الوطبانأحال، عبدهللا بن رشيد الدعيجي

 .جامعة الملك سعود كلية العلوم، أقسام الدراسات العلمية للنبات، ،قسم النبات واألحياء الدقيقة

24 

توزيع بعض النباتات الطبية في منطقة عرفة بالمملكة العربية  ىدراسة أثر المواطن البيئية عل

 السعودية

 حمد عبداللطيف& بتول م تهاني حامد الخشي

 .جامعة الملك عبد العزيز ،كلية العلوم للبنات )الفيصلية( ،قسم علم األحياء )نبات(

 

 م( 2016مارس  28) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 19 اإلثنين اليوم األول:

 ووقاية النبات علوم النبات واألحياء الدقيقة :المحور
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25 
 دراسة مقارنة للمنتجات العضوية والنباتات المحورة وراثيا  بين القبول والرفض

 طارق يوسف سيف

 قسم األحياء، كلية العلوم، جامعة الطائف.

26 

 دراسات كيميائية وضد ميكروبية لـلتربين األحادي: السيترال

 2خياط عبدالرحمن سوزان & 1آمنة علي ناصر صديق
 قسم األحياء الدقيقة، كلية العلوم، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية. 1

 عودية.قسم الكيمياء، كلية العلوم، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية الس 2

27 

 حماية تربية النحل والبيئة في( Ziziphus spina-christiدور أشجار السدر )

 أحمد الغامدي & عوض محمد ،نورو أدجابا

، كلية علوم األغذية والزراعة ،قسم وقاية النبات ،كرسي المهندس عبدهللا بقشان ألبحاث النحل

 .جامعة الملك سعود

28 

ية في نبات الريحان الحلو عند مراحل عمرية مختلفة تحت تأثير تقدير كمية بعض العناصر المعدن

 الري الناقص
 بتول محمد عبداللطيف1 & نوف علي عسيري1

، المملكة 21589، جدة 80424ص.ب.، ، كلية العلوم، جامعة الملك عبدالعزيزاألحياءقسم علم 

.العربية السعودية  

29 

                على بعض العناصر المعدنية في نبات تأثير ملوثات الهواء الغازية وحمض االسكوربيك

Phaseolus vulgaris L. في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية 

 محمد عبدالرحمن المويهي

المملكة ، شقراء 11961الرمز البريدي    33ص. ب ، جامعة شقراء، كلية التربية، قسم األحياء

 .العربية السعودية

30 

كروبات تحت يوبعض الم  Pseudomonas fluorescence ـلبكتريا ال المشترك دراسة للتفاعل

 ظروف المعمل

 أبوبكر عبد المنعم أبوبكر

 .مصرالوادي، جامعة جنوب  ،قنا ،كلية الزراعة ،والمياه قسم األراضي

31 

 من مصر العليا يفيروس البطاطس وا وتعريفعزل 
 2أمانى عبد الحميد حسن أحمد &  2، سميح كمال حميدة1صبرى يونس محمد محمود

 ، مصر.82786قسم الميكروبيولوجيا الزراعية، كلية الزراعة، جامعة سوهاج، سوهاج  1
 قسم النبات، كلية العلوم، جامعة أسيوط، أسيوط، مصر. 2

32 

 التبخير بزيت حشيشة الليمون كطريقة بديلة لمقاومة أمراض ما بعد الحصاد على بعض الثمار

 2& صبرى يونس محمود 1فراجإيمان صالح 
 ، مصر.ي)أمراض النبات(، كلية الزراعة، جامعة جنوب الواد يقسم النبات الزراع 1
 مصر. ،82524 جامعة سوهاج، سوهاج كلية الزراعة، ية،الزراع األحياء الدقيقةقسم  2
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33 

الجزائر(، وتأثير ذلك على التنوع البيولوجي  )باتنة، Belezmaتغير المناخ في الحديقة الوطنية 

 2010-1981النباتي في الفترة 

 شعيرة نبيلة ايت مجبر رشيد & ،نفار فهيمة

 .الجزائر ،(50000جامعة الحاج لخضر باتنة )

34 

محاصيل الباذنجانيات  ي( ف16SrII-Dإكتشاف ونسبة االصابة بالفيتوبالزما )تحت مجموعة 

 مصر يوالقرعيات ف
 2إكزافيا فواساك & 1ن عمريمأ

 .مصر ،كفرالشيخ 33516، جامعة كفرالشيخ ة،كلية الزراع ،مراض النباتأقسم  1
 .فرنسا ،بوردو ،معهد االنرا 2

35 

المتطفلة على نبات البطاطس تحت   .Pratylenchus spp يمكافحة نيماتودا التقرح الجذر

 باستخدام نظام الزراعة الحيوي ظروف الحقل

 1يالكيالن يأسامة سام & 2حامد كسبة يحسن، 2السيد عبد الغنى عنتر، 1مينأ هدى حسين
 .مصر، للبحوث يالمركز القوم ،معمل النيماتودا ،مراض النباتأ قسم 1
 جامعة القاهرة. ،كلية الزراعة ،قسم الحيوان والنيماتولوجيا الزراعية 2

36 

لـ                          دةلمضاا Cistus  الزيوت األساسية المستخلصة من الصنف خصائص

infantum Leishmania  وTrypanosoma cruzi 
 آخرون &  بوعمامة حفيظة

جامعة  ،والتقنية كلية العلوم ،علم األحياء الحيوية والجزئيات الكبيرة، قسم العضوية الكيمياء مختبر

 مراكش، المغرب. ،549ص القاضي عياض،

37 
ينولية لبعض النباتات الطبيةالتقدير الكمي للمركبات الف  

 مخالدي عبدالقادر

.غانم، الجزائرجامعة مست مخبر الميكروبيولوجيا وبيولوجيا النبات، قسم البيولوجيا، كلية العلوم،  

38 
 مصر ييصيب الفول ف يلفيروس موزيك البرسيم الذ يوالجزيئ يالتوصيف البيولوج

 آخرون & عبدالصبور جمال خالد

 مصر. ،82786 سوهاج جامعة سوهاج، الزراعة، ، كليةالزراعية قيقةاألحياء الد  قسم
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39 

قنيات التقليديةبقار ومقارنته بالتالمتسلسل لتشخيص البروسيال في األالتفاعل البلموري  تقييم  
 2& محمد حامد 2مل عبد هللا، أ1يعصام الجعل

 .لك فيصلجامعة المي، كلية الطب البيطر 1
 .جامعة الخرطومي، كلية الطب البيطر 2

40 

 نتاجية والكفاءةواإل جزيئية لمنشأ الحصان العربي والجينات المسئولة عن السباق دراسة

 4،1سامي محمود حامد & 3،1، سيد أمين محمد عامر2،1محمد محمد أحمد

 .ة السعوديةالمملكة العربي، جامعة الطائف ،كلية العلوم، قسم التقنية الحيوية 1
 .مصر ،جامعة المنوفية ،كلية الطب البيطري ،قسم الكيمياء الحيوية 2

 .مصر ،جامعة القاهرة، كلية العلوم، قسم الحيوان 3
 .مصر ،جامعة القاهرة ،كلية الزراعة، قسم الحشرات 4

41 
قناة البربخ في الحمار والجمل وحيد السنام ىمورفولوجية )شكلية( مقارنة عل  دراسات  

 *، صفوت عبادة، رضا راشد & حسام عطيةمحمد الكفافي

 .جامعة الطائف، الحوية، كلية العلوم ،قسم التقنية الحيوية *

42 

 اكتشاف ورم سرطاني بالقناة البنكرياسية في الدجاج داخل المملكة العربية السعودية

 2يكزمحمد  & 1، فهد الحزاب1محمود حمودة
، 31982، األحساء، جامعة الملك فيصل، رى والثروة الحيوانيةكلية الطب البيط ،قسم األمراض 1

 .المملكة العربية السعودية
 .12211جمهورية مصر العربية، الجيزة، جامعة القاهرةي، كلية الطب البيطر، قسم الدواجن 2

43 

الث تأثير عوامل أنماط ومواقع المنازل على حلم تراب المنازل في فلترات مكيفات الهواء في ث

ناطق مختلفة من محافظة جدةم  

 ندى عثمان أحمد إدريس

.جدة ،كلية العلوم، جامعة الملك عبد العزيز  

44 

علي خاليا النخاع العظمي في  آثار السمية الجينية لخالصة نبات الحرمل )العائلة االبوسينيسية(

 الفئران

 يحيى أحمد حسين، سعد سالم آل شقير& حسين علي الغدير

االحساء ، لجامعة الملك فيص ،كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية، كلينيكيةقسم الدراسات اال

.1757ص.ب.   31982  

45 

يوتا البقربناء فيروس مدمج من جنس الباكيلو للتعبير عن بروتين الغالف الداخلي لفيروس الر  
، 2نوسىأحمد عبد الغنى الس ،2، هيثم محمد عامر2، حسين على حسين2,1إبراهيم محمد الصباغ

                                                                                                                                                                               2& محمد عبد الحميد شلبى 2إسماعيل محمد رضا
كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية، جامعة الملك فيصل، مختبر التقنية الحيوية المركزي،  1

                                                                        المملكة العربية السعودية.                                                                                                    الهفوف، اإلحساء، 
 .مصر ،الجيزة ،جامعة القاهرة ،كلية الطب البيطري ،قسم الفيروسات 2

46 

دراسات تشريحية مقارنة على الجمجمة الغضروفية والجمجمة العظمية لكل من طائر البلشون 

"كولمبيفورميس" مع اإلسناد الخاص لطرق عملية  وطائر القمري األبيض "سيكونيفورميس"

 التعظم

  صالح المصيبيحمي عبدهللا

 قسم علم الحيوان، كلية العلوم للبنات، جامعة الملك عبدالعزيز.
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47 

 Allium والثوم Lupinus termisدراسة كيموحيوية على تأثير خلط كل من نباتي الترمس 

sativum ابة المنزليةيرقات العمر الثالث للذب مع اثنين من المواد ذات النشاط السطحي على                                    

L. Musca domestica (Diptera: Muscidae) 

 نجاة علي خاطر

 .جامعة الملك عبدالعزيز، كلية العلوم للبنات، قسم األحياء

48 

 بعض الدراسات السمية المرضية لنبات سم الفراخ في الماعز

 2بدالسالم حجازي&علي ع 1يحيي احمد حسين، 1سعد سالم آل شقير
جامعة الملك  ،كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية ،األمراض 2أقسام الدراسات اإلكلينيكية و 1

 .فيصل

49 

 دراسة هستولوجية لتأثير نقص الزنك والكالسيوم على نمو فطامة الفئران

 3& مجدي بركات 2، السيد حمودة2،1عمر المنشاوي
 ، المملكة العربية السعودية.31982، جامعة الملك فيصل، األحساء قسم علوم الحياة، كلية العلوم 1

 قسم علم الحيوان، كلية العلوم، جامعة األزهر، القاهرة، جمهورية مصر العربية .  2
 شركة النصر لألدوية، ابو زعبل، القليوبية، جمهورية مصر العربية.  3

50 

 لزمن ومتطلبات حفظ بقائهعبر ا يتقلب الصفات المورفولوجية لنحل العسل المحل
 حسام فرج أبوشعرة

سعود،  كرسى المهندس عبد هللا بقشان ألبحاث النحل، كلية علوم األغذية و الزراعة، جامعة الملك

 المملكة العربية السعودية.

51 

 اضطراب الصفات المورفولوجية لنحل العسل نتيجة تغير الملكات من نفس الطوائف
 حسام فرج أبوشعرة

عود، مهندس عبد هللا بقشان ألبحاث النحل، كلية علوم األغذية والزراعة، جامعة الملك سكرسى ال

 المملكة العربية السعودية.

52 
 دراسات مظهرية وقياسية على تطور الجنين في الفئران الحوامل المعالجة بالكافور

 صباح عبد العزيز لنجاوي

 .جدة، المملكة العربية السعودية، العزيزحياء، كلية العلوم، جامعة الملك عبد قسم علوم األ

53 

كلية  يسيهالوثرين ف -المحدث بواسطة المبدا يضد الجهد التأكسدحمض الكافييك ل يالدور الوقائ

 الجرذان
 أحمد مختار أبو السعد2،1

 .مصر ،جامعة االسكندرية ،كلية العلوم ،قسم علم الحيوان 1
 ة.السعودي ةالعربي ةالمملك ،جازانجامعة  ،كلية الطب ،حياء الطبيهقسم األ 2

54 
 وصف الجمجمة الغضروفية لطور متأخر لسمكة البلطي األسود )أوريوكرومس سبيلورس(

 فاطمة عبد الرحمن النفيعي & عزة مصطفى رياض

.قسم علم األحياء ،كلية العلوم للبنات بجده ،جامعة الملك عبد العزيز  
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55 
 نسيجية لتأثير عقار الباكتريم وأبوال اإلبل على أمعاء األرانب المصابة ببكتيريا القولون دراسة

 ، سناء أحمد خليفة & رحمة علي العليانيعائشة داود العلواني

 جامعة الملك عبد العزيز، كلية العلوم للبنات بجدة.

56 

الوراثية لعقار الجيمسيتابين  التأثير المضاد لإلطفار لعصير الرمان الطازج ضد السمية الخلوية

 في ذكور الفئران البيضاء

 & ناجية محمد اليماني لينا عبد الفتاح كردي

،  4938كلية العلوم للبنات، جامعة الملك عبد العزيز، قسم علم األحياء "علم الحيوان"، ص.ب 

 جدة. 21412الرمز البريدي 

57 

ي لبعض العقاقير المضادة للسرطان في فاعلية اليخضور في الحد من التأثير السمي الوراث

 الفئران بواسطة تبادالت الكروماتيدات الشقيقة

 & عبلة عبدالعزيز شرف منى محمد الشريف

 كلية العلوم فرع البنات، جامعة الملك عبدالعزيز.

58 

 في الجراد الصحراوي على الخاليا العصبية DMDS التأثير المدمر لمركب 

 1سعاد أحمد & 4، إبراهيم جعبوب3،1المنعم ، أشرف عبد1،2عيسويأمينة
 كلية العلوم، جامعة اإلسكندرية. 1

 كلية العلوم التطبيقية للطالبات، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.  2
 كلية العلوم، اإلحساء، جامعة الملك فيصل. 3

 كلية الزراعة، جامعة بنها.  4

59 

ن في الفئران لرئوي المحدث بعقار السيكلوسبوريلفيتامين ج ضد التغير االمحتمل الدور الوقائي 

 البيضاء

 & وفاء الراجحي ألفت محمد حسين

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

60 

على التغيرات الفسيولوجية  Ferula hermonisتأثير مستخلص جذور نبات شرش الزلوع  

 د والكلى في الفئران المعمليةوالنسيجية للخصية والكب

 محمد سالم الحربي

 قسم األحياء، كلية العلوم، جامعة الطائف.

61 

 إستخدام األجينور في تقييم التئام التجاويف العظمية المعالجة بالبالزما الغنية بالصفائح الدموية

 4د عبدالعال& عبد الباسط محم 3عبد الحميد يوسف سعد، 2، هاني جميل جبران1عبده نعسانمحمد 
 مدرس الباثولوجيا، كلية الطب البيطري، جامعة الزقازيق، مصر. 1

 )أسيوط(.جامعة األزهر كلية طب األسنان، مدرس بقسم بيولوجيا الفم واألسنان، 2
 كلية طب األسنان، جامعة األزهر)القاهرة(. واألسنان، أستاذ بيولوجيا الفم 3
 الطب البيطري، جامعة الزقازيق. أستاذ الجراحة والتخدير واألشعة، كلية 4

62 

دراسات مجهرية وتركيبية دقيقة للخاليا المعوية الماصة بعد المعاملة الفمية بعقار السوريتين في 

 إثني عشر ذكور الجرذان البيضاء

 ليلى أحمد حمدي

 ة.قسم األحياء، كلية العلوم للبنات، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودي
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بات الدنا للفئران المعاملة بالمرك يالدقة للحامض النوو يعال صهارىننحالل اإلقياس معدل اإل

 العضوية ثالثية الفينيل )اورجانوتين(

 رشا علي عليوة عبية

.المملكة العربية السعودية ،م القرىأجامعة ، كلية العلوم التطبيقية، حياءقسم األ  

64 

ن تكون ذات خطورة لحدوث السرطان ؟ دراسة أ)برنجلز(  هل يمكن لرقائق البطاطس

 مورفولوجية ونسيجية في الفئران

 زكي العسولي & سفيان محمد العسولي ،سعاد شاكر علي ،صالح كريم

الملك عبد  جامعة ،حياء والتشريح ومركز الملك فهد للبحوث الطبيةاأل قسم، كليات العلوم والطب

 .العربية السعودية المملكة ،جدة ،زالعزي

65 

اثولوجيةدراسة هستوب ذكور الجرذان البيضاء يتأثير ملون الغذاء )الكارمويزين( على الخصية ف  
 جمال حسن عبد الرحمن1، متولى السيد منتصر2 & محمد سالم الحربي1

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

66 

اإلندالعات الوبائية والطرق التشخيصية واإلجراءات الوقائية لمرض انفلونزا الطيور عالي 

 م2008 -2007بالمملكة العربية السعودية في   H5N1الضراوة 

محمد  & 4صالح عبد الرحمن، 4، يوسف الحماد3، أويس خان2ماعيلمحمود موسى إس، 1هوانج لو

 4حمد البلوي
 .الواليات المتحدة، جامعة بنسلفانيا، مختبر تشخيص أمراض الحيوان 1

 ،حساءاإل ،جامعة الملك فيصل، قسم الدراسات اإلكلينيكية ،كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية 2

 .المملكة العربية السعودية
 .الواليات المتحدة ،A&Mجامعة تكساس  ،ة الطب البيطريكلي 3

 .المملكة العربية السعودية ،وزارة الزراعة 4

67 

 المحدث بالباراكويت في ذكور الجرذان يمنع التسمم الكبدي Q10مساعد األنزيم 

 2جمال حسن عبد الرحمن  & 1يالسيد قاسم عبدالهاد
 .المملكة العربية السعودية ،الطائف ،ئفجامعة الطا، كلية العلوم، قسم األحياء2، 1

 .جامعة المنصورة ،كلية العلوم ،قسم علم الحيوان 1
 .جامعة أسيوط ،كلية العلوم،قسم علم الحيوان 2

68 

بعقار  ةعن المعامل ةالناتج ةالكبدي ةللسمي ةالخمير ةلخالص يعن الدور الوقائ ةدراسات نسيجي

 فلوتاميد
 حفيظه شرف1، فتحى مطر2، نبيله حسن1 & منال محمود3

 1 قسم الباثولوجى، المركز القومي للبحوث، الدقي، مصر.

 2 قسم الهستولوجي، كلية الطب، جامعه األزهر، القاهرة، مصر.

3 قسم األحياء، كليه العلوم التطبيقيه للبنات، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية 

ة.السعودي  

69 

 بالمياه اإلقليمية السعودية في الخليج العربي التنوع الحيوي لألسماك
 عادل أحمد ثروت عامر

كلية العلوم الزراعية ، قسم اإلنتاج الحيواني والسمكي ،أستاذ الثروة السمكية والنظام البيئي المائي

 .جامعة الملك فيصل ،واألغذية

 م( 2016مارس  28) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 19 اإلثنين اليوم األول:

 وان والطب البيطري واإلنتاج الحيوانيالحيعلوم  :المحور
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70 
 مياه )النظام المغلق(استزراع األحياء المائية بنظام تدوير ال

 عادل أحمد ثروت عامر

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

71 

                                    استجابة المناعة الخلوية لخاليا الدم الحبيبة والبالزمية في الخنفساء الرمية

 Dermestes vulpinusولي م التصاق والتهام الكائن الحي األ: عدPyxinia firma 

 محمد صالح الخليفة & محمد إقبال صديقي

 .، المملكة العربية السعودية11451قسم علم الحيوان ، كلية العلوم ،جامعة الملك سعود ، الرياض 

72 

 مصر يف الوراثية لصفات منحنى الحليب وأدلة المثابرة ألبقار الفريزيانخصائص ال

 2& عادل فوزى إبراهيم 1يالعوض يحسن غاز
 .مصر ،جامعـه كفر الشيخ ،كليه الزراعة ،قسم اإلنتاج الحيواني 1
 مصر. ي،الـدق ،وزارة الزراعـة ،معهد بحوث اإلنتاج الحيواني 2

73 

هاد مثبطات الكازيبسين باء تحسن من قدرة بويضات األبقار على النمو عند تعرضها لإلج

ا  نضاج معمليملية اإلأثناء ع يالحرار  

 سامي معوض محمد زعبل

جمهورية  ، جامعة المنصورة،ي، كلية الطب البيطريقسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناع

.مصر العربية  

74 
 (شمال شرق الجزائر ( لجراد في منطقة سطيفالخصائص البيولوجية و البيئية ل

 مصطفى بونشادة

 .الجزائر ،19000والحياة، سطيف كلية علوم الطبيعة  ،جامعة سطيف

75 

 غناماأل يف ييضية متأثره بالبروتين المحمومكونات الدم األ ينتاجداء اإلاأل

 & 2يمن يوسف محمدأ، 1سليمان ي، عصام بسيون2جمال محمود سلومه، 1يعادل عبدهللا عبدالغن

 1ابراهيم يخير يعبدالمعط
 .المنيا، مصر، كلية الزراعة، جامعة ينتاج الحيوانقسم اإل 1
 .جامعة سوهاج، مصر ، كلية الزراعة،ينتاج الحيوانقسم اإل 2

76 
 الوجهة الكيميائية الحيوية للتنوع الجيني في سالالت الماعز المختلفة

 دهم الخضرواي، أحمد الشاذليأسمير  ،براهيم فتوح حسن، إخالد عبد العليم كحيلو

 .مصر ،معة كفر الشيخجا ،كلية الطب البيطري ،قسم الكيمياء الحيوية

77 

تأثير العوامل الخافضة للكوليسترول )البكتين والثوم وكبريتات النحاس( على مستويات 

 الكوليسترول في السمان الياباني البياض
 حمد نصيرأيناس ، إعزة منصور القطاوي، خالد عبد العليم كحيلو ،إبراهيم فتوح حسن

 .مصر ،جامعة كفر الشيخ ،كلية الطب البيطري ،قسم الكيمياء الحيوية
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 الحيوان والطب البيطري واإلنتاج الحيوانيعلوم  :المحور
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78 

 منطقة جبال السروات بالطائف -1النباتات الطبية بالمملكة العربية السعودية: 

 2مسلم يحسن & 1، صالح بازيد1ييس السودان
 .الطائف جامعة، العلوم كلية، قسم األحياء 1

 .مصر، عين شمس جامعة، العلوم كلية، قسم النبات 2

79 

                      مستويات الري وبعض مصادر الكمبوست المختلفة على النمو واإلزهار والمحتوى الكيميائي

 لنباتات األقحوان

 عبد الواسع عبد الغفور أسرار & خالد محمد الهندي

الرياض  2460ص.ب ، الملك سعود جامعة، كلية علوم األغذية والزراعة ،قسم اإلنتاج النباتي

 .العربية السعودية المملكة، 11451

80 
 اإلكثار الدقيق لشجيرات الغضا الصحراوية المهددة باالنقراض

 حمدى نصر عيسى & ، عبد العزيز السعيد*محمود عبد الحكيم محمود

 * جامعة الملك سعود، كلية علوم األغذية والزراعة، فسم اإلنتاج النباتي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م( 2016مارس  29) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 20 الثالثاء :الثانياليوم 

  لموارد الطبيعيةل التنمية المستدامة :المحور
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81 

تحت ظروف  يوجودة الثمار في نخيل التمر البرح تأثير تأخير التلقيح على وزن السوباطة

 الرياض
 سعيد سعد سليمان&  راشد سلطان العبيد

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

82 

الثمار ألشجار نخيل التمر صنف كمية المحصول وجودة ى عل تأثير التسميد العضوي والكيماوي

 "صقعي"

 & راشد سلطان العبيد ، حسن علي قاسممحمود عبد العزيز أحمد

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

83 

 تحمل الجفاف لشتالت الكافور الجيمفوسيفاالى عل تأثير التسميد الكيماوي
 2حازم عبد الجليل منصور & 2عاطف زكريا سرحان ،1حمد محمد سكران شحاتةأ

 .جامعة الملك سعود ،كلية العلوم ،قسم النبات واالحياء الدقيقة 1
 .جـامعــة القــاهرة ،كليــــــة الزراعـــــة ،قسم بساتين الزينة 2

84 

لثمار ة المحصول وجودة اكمي ىتأثير مستوى وطريقة التسميد بالفوسفور والبوتاسيوم عل

 والتركيب المعدني لنخيل التمر صنف الخالص

 راشد سلطان العبيد، حسن علي قاسم & محمود عبد العزيز أحمد

.لسعوديةالمملكة العربية ا، جامعة الملك سعود ،كلية علوم األغذية والزراعة ،قسم اإلنتاج النباتي  

85 

د بالبوتاسيوم على كفاءة استخدام المياه وإنتاجية تأثير فترات الجفاف ما قبل الحصاد والتسمي

 محصول بنجر السكر في شمال دلتا مصر
 3متوليمحمد على  & 3،2إسماعيل فؤاد سيد أحمد، 2،1يعبد الجيد مرع سامي

ص. ب  ،جامعة الملك سعود ،كلية علوم األغذية والزراعة ،(PARCكرسي أبحاث الزراعة الدقيقة ) 1

مركز  ،(AEnRIمعهد بحوث الهندسة  الزراعية ) 2 .المملكة العربية السعودية ،11451الرياض  ،2460

كلية علوم األغذية  ،قسم الهندسة الزراعية 3 مصر. ،الجيزة الدقي، 256صندوق بريد  ،البحوث الزراعية

 .المملكة العربية السعودية، 11451الرياض  ،2460ص. ب  ،جامعة الملك سعود، والزراعة

86 

ينات بطاطس خالية من فيروس البطاطس واى من نباتات البطاطسنتاج درإ  
 3ممدوح حسين عبد الغفار & 2صبري يونس محمد محمود، 1يماهر حسن حسن

 .مصر، جامعة سوهاج، كلية الزراعة، قسم البساتين 1
 .مصر، جامعة سوهاج، كلية الزراعة، قسم الميكروبيولوجيا الزراعية 2
 .مصر، جامعة عين شمس، كلية الزراعة، راعيةقسم الميكروبيولوجيا الز 3

87 

                  في الصفات النوعية لثمار عنب المائدة صنف CPPU تأثير توقيت الرش بمنظم النمو

Superior Seedless 

 2الحبيب خميرة & 1حاتم بن محمد
الجافة، كلية العلوم وحدة البحث حول التنوع البيولوجي و تثمين الموارد البيولوجية في المناطق  1

 مركزالبحوث و الدراسات البيئية، جامعة جازان. 2 بقابس، جامعة قابس.

88 

من شتالت األخشاب الناعمة المروية بالماء  تأثير اللقاحات الميكروبية على نمو أنواع مختلفة

 المالح
 2حسام حماد & 1محمد هشام خميس

 .الجيزة ،معهد بحوث البساتين 2 .االسكندرية، محطة بحوث البساتين بالصبحية 1

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

 

 م( 2016مارس  29) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 20 الثالثاء :الثانياليوم 

 اإلنتاج النباتي واإلقتصاد الزراعي والهندسة الزراعية :المحور
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89 

ية معزولة من دراسة الصفات الجزيئية والفسيولوجية والبيوكيميائية لسالالت بكتيرية تكافل

 األراضي الملحية بالمملكة
 2،1م حسن فتياننشوى عبد العلي

 .مصر، الجيزة ،مركز البحوث الزراعية ،معهد بحوث األراضي والمياه والبيئة 1
 .المملكة العربية السعودية، جامعة الطائف ،كلية العلوم ،قسم الكيمياء 2

90 
 الغشاء وتوصيف أغشية التبادل األيوني المتجانسة: تحضير

 1هشام أحمد أبو الذهب & 1حسام الدسوقي محمود
 .المملكة العربية السعودية مكة المكرمة، الكيمياء، الكلية الجامعية، جامعة أم القرى، قسم 1

91 

بالمملكة العربية السعودية على بعض الواقعة شرق محافظة جدة تأثير مياه بحيرة الصرف 

 الخواص الكيميائية والفيزيائية  للتربة

  أريج علي باعشن  & حسن سعيد الزهراني

 .جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ،كلية العلوم ،األحياءقسم علوم 

92 

توصيف صنفين من التين الشوكي من الطائف باستخدام األشعة تحت الحمراء والميكروسكوب 

 وتفاعل البلمرة المتسلسل لكتروني الماسحاإل

 2محمود رفعت & 3مؤمن رفعت، 2محمد نجاتي، 1صالح بازيد
، 21974الطائف  ،جامعة الطائف ،كلية العلوم، قسم الكيمياء 3، لحيويةقسم التقنية ا 2، قسم األحياء 1

 المملكة العربية السعودية.

93 
 الخلل المناعي الناتج عن التعرض المهني لفطر األسبراجلس

 وآخرون & 1جيهان مبارز مهدي
 .جامعة الملك عبد العزيز، شطر البنات، قسم الكيمياء، كلية العلوم واآلداب بخليص 1

94 

 تأثير التسميد الورقي بالفوسفور على إنتاجية القمح في الترب الجيرية

 2& سعود سبيل العود 2، عبدهللا سعد المديهش1سيف فهيد الحربي

الرياض  6086ص.ب  ،مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،المركز الوطني للقنية الزراعية 1
 .الملك سعود جامعة ،كلية علوم األغذية والزراعة 2.11442

95 

إزالة المعادن الثقيلة من مياه الصرف الصناعي الخام بواسطة األكتينوميسيتات المحبة للملوحة 

 من تربة المملكة العربية السعوديةالمعزولة 
 2إدريس منير الترك & 1منال جميل كيكي

 .جامعة الملك عبد العزيز قسم علوم األحياء، كلية العلوم، 1
 .المدينة المنورة، اء، كلية العلوم، جامعة طيبةقسم علوم األحي 2

96 
 عزل الفطريات من الهواء الملوث من منطقة سكيكدة

 زغمار سامية & ملول فاطمة الزهرةبن رضوان مليكة، مشري فطيمة،  ،عبد العزيز وداد

 مخبر المكروبيولوجيا، كلية العلوم الطبيعة والحياة، جامعة منتوري قسنطينة.

 

 

 م( 2016مارس  29) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 20 الثالثاء :الثانياليوم 

 والتلوث البيئي والتربة المياهعلوم  :المحور
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97 
مصر  –المعلومات الجغرافية لدراسة كيمياء المياه الجوفية في المناطق الزراعية بمحافظة قنا   

 فراج يحسن & حمد غالبأ ،محمد كمال رشدي، محمد سليمان إبراهيم

 .مصر ،جامعة سوهاج، كلية الزراعة ،قسم األراضي والمياه

98 
الحيتها للريميائية للمياه المعالجة بالنباتات وتقييم مدى صدراسة  الخصائص الفيزيائية والكي  

 نضال ماشينه

.ليبيا، طرابلس، مؤسسة الطاقة الذرية ،بحوث النوويةالمركز   
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99 

 يرافيا عالسائل كروموتوغ الحليب بواسطة تقنية يتشخيص وحساب مادة المالمين ومشتقاتها ف

شعة  فوق البنفسجيةكاشف األ - ءاداأل  
 صالح بازيد &  يذيبان الغامد ، محمدي، السيد صالح عبد الحميد، محمد العمود*محمود سلمان

 .المملكة العربية السعودية ،كلية العلوم، جامعة الطائف

100 

في منطقة  نفهوم الغذاء الحالل وتأثير ذلك على سلوك شراء األغذية لدى المسلميملوعي بتقييم ا

 جازان 
 يشعبان عفيف & *سناء محمد جادهللا

 .جامعة جازان، كلية العلوم الطبية التطبيقية، قسم التغذية العالجية

101 

من البيئة الصحراوية  نواتج األيض الثانوية لسالالت األكتينوميسيتات المعزولة حديثا  استخدام 

 السعودية كمضادات للسرطان والميكروبات
 1& محمد أحمد الودعان 1، وائل نبيل حزين1د السيد أحمدالسيد أحم

المتقدمة، قسم علم الحيوان، كلية العلوم، جامعة الملك  يالخلو يأبحاث البروتين الجزيئ يكرس 1

 .الرياض، المملكة العربية السعودية 1145سعود، 

102 
 داني كوجبة قومية()الفول السو ( في بعض المنتجات الغذائية1)ب تقييم وجود االفالتوكسين

 أسماء حموده محمد آدم

 .جامعة الملك عبد العزيز، قسم الكيمياء، داب بخليصكلية العلوم واآل

103 

والهيستامين في  والسيرتونين تأثير المعاملة المزمنة ببنزوات الصوديوم على محتوى الدوبامين

 مناطق الدماغ المختلفة في ذكور الجرذان البيضاء

 عبير محمد وقاص

 .المملكة العربية السعودية، جدة، جامعة الملك عبدالعزيز ،كلية العلوم للبنات

104 
 خطورة استخدام العبوات البالستيكية في تعبئة المواد الغذائية

 عبدالمجيد بالل نهال محمد& ي الشمر يمناح يعل

 .الكويت ،الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،كلية التربية األساسية

105 

 القلي على جودة زيت الزيتون بالمقارنة مع زيت المائدة آثار

 2العنتري  &1يبنخالت، 1باحردة

 .المغرب ،مراكش  549،شعبة البيولوجية، كلية العلوم والتقنيات، جامعة القاضي عياض1 
 .المغرب ،مراكش ،معهد البحث الزراعي 2

106 

 Helicobacter  pylori  ريايبكت يالتحكم ف سالالت البروبيوتيك فيبعض دور 
 3يوسف هللا اتهب&  2شادي أبو هالة، 1زينب إبراهيم صادق

 .مصر ،المركز القومي للبحوث ة لأللبان،علم األحياء الدقيق قسم 1
 .مصر ،جامعة عين شمس ،العلوم كلية ،علم األحياء الدقيقة قسم 2

 .مصر س،جامعة عين شم ،العلوم كلية ،علم األحياء الدقيقة في قسم طالب الدراسات العليا 3
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107 

وإعادة استعمالها مع إنتاج خميرة الخباز  يمعالجة مياه صرف مصانع البطاطس الشبس

 واإليثانول

 محمد عوض عبدالجليل & *السيد عوض شعبان
 .مصر، مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث تكنولوجيا األغذية *

108 
ريف وحضر محافظة الجيزة يك بعض السلع االساسية فإستهال  

 علية الجندي

 .معهد البحوث الزراعية ،غذيةمعهد بحوث تكنولوجيا األ

109 

المعزولة   Leuconostoc mesenteroidesالخصائص الميكروبيولوجية والتكنولوجية لساللة 

 من حليب الماعز وحليب الناقة في الجزائر
 ل م.& كيح زعرور محمد كنزة

 16ص.ب.  جامعة وهران ألسانية، ،كلية العلوم مخبر الميكروبيولوجيا التطبيقية، قسم البيولوجيا،

 .الجزائر ،31000وهران 

110 

 Lipid( في خفض مستوىABTريا حامض الالكتيك )يتأثير اللبن المنتج باستخدام بكت

Profile  في دم الجرذان وزيادة أوزانها 

 نزار فخري محمد & مد صالح محمدحا، خزعل شعبان عبدهللا

 .العراق، جامعة الموصل، كلية الزراعة والغابات ،قسم علوم األغذية
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111 

 ضد تلف األنسجة المستحدث بأشعة جاما في الفئران اليسارى التأثير الوقائي للكارنيتين

 3& زين شعبان  العزيري 2حسن إبراهيم حسن، 1، محمد محمد احمد1سمير أحمد  الشاذلي
 .المملكة العربية السعودية ،جامعة الطائف ،كلية العلوم ،قسم التقنية الحيوية 1

 .العربية السعودية المملكة، جامعة الطائف ،كلية العلوم، قسم الفيزياء 2
 .ية السعوديةالمملكة العرب ،جامعة الطائف ،كلية العلوم ،كلية الصيدلة ،قسم الفسيولوجي 3

112 

ية في التعرف على تأثير اللبان الذكر عن طريق التحاليل الكيموحيوية واإلختبارات النسيج

 الجرذان

 يوسف صطفىجهاد م

 ،، جدة51459قسم الكيمياء الحيوية، كلية العلوم للبنات، جامعة الملك عبد العزيز، ص. ب 

 ، المملكة العربية السعودية.21453

113 

 حصوات الكلى في وجود المستخلصات المختلفة للكركديه وذوبان معدل تكوين

 3نعيمة سالم يحيى & 2سامي فاروق محمود، 1داليا إبراهيم صالح
 .جامعة أم القرى ،كلية العلوم ،قسم الكيمياء 1

 .جامعة الطائف ،كلية العلوم ،قسم التقنية الحيوية 2
 .جامعة المنوفية ،كلية العلوم ،قسم الكيمياء 3

114 

 تأثيرات البرافاستاتين في ذكور الفئران البيضاء ىدراسات فارماكوجينومية ووراثية خلوية عل
 متولي م.ا.م. منتصر3،1 & عادل ا. عبد العزيز2

 .مصر ،القاهرة ،جامعة األزهر ،كلية العلوم 1
 .مصر ،القاهرة ،جامعة األزهر ،كلية الطب 2

 المملكة العربية السعودية. ،الطائف ،معة الطائفجا ،كلية العلوم ،قسم التقنية الحيوية 3

115 

ان طبيعية تاثير المستخلص االيثانولي لبذور الحبة السوداء على وظيفة الغدة الدرقية في فئر

مصابة بالسكري ىخرأو  
 3& ناجي محمد 2، صالح حسن1بركات الحسين محمد

 .لعربية السعوديةالمملكة ا ،جامعة الملك فيصلء، قسم الكيميا، كلية العلوم 1
 .السودان، جامعة دنقال، قسم الكيمياء الحيوية ،كلية الطب 2

 .السودان ،وزارة العلوم والتقانة ،هيئة الطاقة الذرية ي،قسم الطب النوو 3

116 

 جناس الثدييات من خالل شفرات شريط الدنااالستعراف البيولوجي الشرعي أل

 1& سعد الشقير 1رحمن حريبهعبدال ,1، يحيى حسين3،2مجدي محفوظ  يوسف

جامعة الملك فيصل،  ،كلية الطب البيطرية والثروة الحيوانية ،قسم الدراسات االكلينيكية 1 

 .السعودية
 قسم الكيمياء، كلية العلوم، جامعة الملك فيصل، السعودية. 2

 قسم الكيمياء، كلية العلوم، جامعة المنصورة، مصر. 3

117 

األريين بلمراتى عل لبعض المركبات الجديدة للحديد التي تحتوي دراسات كيموحيويةتشييد و  

  1محمد عبد هللا العمير & 3،1وليد السيد برعي، 2،1مجدى محفوظ يوسف
 .قسم الكيمياء، كلية العلوم، جامعة الملك فيصل، الهفوف، المملكة العربية السعودية 1

 .، مصر35516رة قسم الكيمياء، كلية العلوم، جامعة المنصورة، المنصو 2
 .قسم الكيمياء، كلية العلوم، جامعة عين شمس، العباسية، القاهرة، مصر 3
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118 
 في ذكور الفئران Sunset yellowتأثير الميالتونين على السمية الخلوية المستحثة بواسطة 

 1حصة العبيد & 2، فريد عطايا1داليا فؤاد
 .قسم الكيمياء الحيوية، كلية العلوم، جامعة الملك سعود 2قسم علم الحيوان،  1

119 
 الخصائص العالجية للبروبوليس

 نوفل إبراهيم محمد بايعقوب

 .جامعة الملك سعود ،كلية علوم األغذية والزراعة ،وحدة أبحاث النحل ،قسم وقاية النبات

120 

لفلوريد  جسيمات النانويةبواسطة ال MCF-7إحداث تغيرات شكلية وسمية خلوية في خاليا 

 الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم

 & جافيد مسرات ، مقصود أحمد صديقي، عبد العزيز الخضيري، سعود العريفيعبدهللا السالم

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

121 

 لنبات السليفيا اسبندلس يولوجمحتوى المواد الفينولية والنشاط البي

وفاء  & 4ي، سهام الشناو3أحمد حامد جعرة ،2،محمد صبحى مرزوق1فاطمة عبدالقادر محرم

 5القاضى
 .المملكة العربية السعودية، جامعة الملك فيصل، كلية الصيدلة االكلينكية ،قسم العلوم الصيدلية 1

 2 قسم الكيمياء الصيدلية، كلية الصيدلة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.

 3 قسم الكيمياء، كلية العلوم، جامعة جازان، المملكة العربية السعودية.
 .القاهرة ،للبحوث يالمركز القوم ،قسم الفارماكولوجى 4
 .القاهرة -جامعة المستقبل، كلية الصيدلة ،قسم العقاقير 5

122 

 والمطلق يساساأل يالورد الطائف يتلز يدراسة وراثية وسمية خلوية وتحليل كيميائ

 1& محمود سلمان 3هبه ابوبكر حجاج، 2،1السيد صالح عبدالحميد، 1صالح بن على بازيد

 المملكة العربية السعودية. ،جامعة الطائف، كلية العلوم ،معمل تحاليل المنتجات الطبيعية 1
 مصر.، بحاثمعهد تيودور بلهارس لأل ،معمل الكيمياء العالجية 2

 مصر.، مستشفيات جامعة القاهرة، قسم الباثولوجيا االكلينيكيةي، المعمل الرئيس ،وحدة الوراثة الخلوية 3

123 

سميوتيز ودراسة خصائص واستنباط التركيب ثالثي األبعاد إلنزيم السوبر أكسيد د استنساخ

 المحتوي على نحاس وزنك من الجمل ذو السنم الواحد
 فريد عطايا1 & داليا فؤاد2

 1 قسم الكيمياء الحيوية، 2 قسم علم الحيوان، كلية العلوم، جامعة الملك سعود.

124 

 Carica papaya)للمستخلص الكحولي الوراق نبات الباباظ ) يدراسة النشاط البيولوج
&  2سحر عوض هللا حسين، 1اماني محمد ضياءالدين المسلمي، 1محمد حسن محمد عبدالعظيم

 1محمد الجربي يونس
 .مصر ،الزقازيق، جامعة الزقازيق ،كلية العلوم ،الكيمياء قسم 1

 .مصر ،القاهرة ،الدقى ،المركز القومي للبحوث ،قسم الكيمياء وتصنيف النبات 2

125 

للمرة األولى بالمملكة العربية  إنتاج لقاح ضد مرض التسمم الدموي البكتيري في الماشية

 السعودية

أسامة  ،2يالبلو ي، محمد بن حمد المعيقل1الدين حسن بابكرصالح ، 1يمحمد بن زيد ناصر الجليف

 4كمال صابر مظلوم & 4ي، حبيب بن مقبول النخل3بدري محمد

كلية   3 ؛إدارة الثروة الحيوانية  بوزارة الزراعة  2 ؛إدارة المختبرات البيطرية بوزارة الزراعة  1

 بوزارة الزراعة. عة والثروة الحيوانيةالمركز الوطني لبحوث الزرا  4 ؛العلوم، جامعة الملك سعود
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ومانهيميا هيموليتكا  األنتانات الرئوية والجهازية التي تسببها بكتيريا باستيرال مولتسيدا وبائية

 في الماشية بالمملكة العربية السعودية

أسامة  ،2يالبلو يحمد المعيقل، محمد بن 1ي، محمد بن زيد ناصر الجليف1صالح الدين حسن بابكر

 2غازي يغمور & 4ي، حبيب بن مقبول النخل3بدري محمد

كلية   3 ؛إدارة الثروة الحيوانية  بوزارة الزراعة  2 ؛إدارة المختبرات البيطرية بوزارة الزراعة  1

 راعة.بوزارة الز المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية  4 ؛العلوم، جامعة الملك سعود
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 بمحافظة العذبة المياه ترعة في المزرقة الخضراء الطحالب سموم على فسيولوجية دراسه

 التجارب حيوانات ىعل السويس

 2& منة هللا محمد 1مينأشاكر عبير
 ز.العزي عبد الملك جامعة ،بخليص واألداب العلوم كلية، األحياء قسم 1

 .اة السويسجامعة قن، كلية العلوم  ،قسم علم الحيوان 2
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 نموذج لتقييم جودة التربة باستخدام الدالئل الميكروبية المتنوعة

 2& دومينك ستاندنق 2، جريم بيتون1، سعد العمري1سليمان بن عبدهللا آل رمان

 قسم األحياء، كلية العلوم، جامعة الملك خالد.  1
 تحدة.معهد العلوم البيولوجية والبيئية، جامعة أبردين، المملكة الم 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م( 2016مارس  29) هـ 1437 ةاآلخر جمادى 20 الثالثاء :الثانياليوم 

 نيةالكيمياء الحيوية والعلوم الصيدالعلوم  :المحور
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  للجمعية السعودية لعلوم الحياة السنوي الحادي والثالثوناللقاء 
 والبيئية في العالم العربي الطبيعية للموارد المستدامة التنمية

والفرص التحديات 
 هـ1437جمادى اآلخرة  22-19خالل الفترة 

 م 2016 مارس 31-28وافق الم
 مصر    –القاهرة  –ويستضيفه المركز القومي للبحوث 

Meeting of Saudi Biological Society: stThe 31 

 Sustainable Development of Natural and Environmental Resources 

in Arab World 

 “Challenges and Opportunities“ 

19-22 Jumada II, 1437 H (28-31 March, 2016) 

Hosted by National Research Center, Dokki, Cairo, EGYPT 
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