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اسم الباحث 
(الباحثي)

عنوان البحث والناشر والتاريخ

L o t f y W. M . a n d 
Alsaqabi, S.M

1. 2016.Climate change and epidemiology of 
human parasitoses in Saudi Arabia: A review، 
4(7): 580-588 

Alsaqabi, S.M. and 
Lotfy W.M.  

2. 2014.Praziquantel: A Review. J Veterinar Sci 
Technolo 10/5(5) 5:5.

Alsaqabi, S.M3. .2014.Morphological structure of tegument in 
Fasciola hepatica affectingsheep in Saudi 
Arabia. International Journal of Science and 
Research (3)7:1882-1886.

AL-Saqabi, S.M;. 
Albelali ,A.S and 
Eshky ,A.

4. 2012. External structure of two types of 
Parasites (  Octolasmis sp and Balanus sp.) 
( Crustacea : Arthropoda) Living With Portunus 
pelagicus  by using   Scanning Electron 
Microscope (SEM). Arab. Gulf. J. Scient. Res., 
Biol. Sci ,AGJSR 30 (4: 141-149

Al-Saqabi , S.M.5. 2012. Morphological Characterization And 
Distribution Sensilla Of Trichouropoda sp. 
(Fam.: Trematuridae) .International Symposium 
on Insects, Insect, Human & Environment” 3-5 
December 2012 , Mines Wel. Lnes. Hotel Kuala 
Lumpur ,Malaysia

AL-Saqabi , S.M .6. 2012.Morphological studies on some species of 
Diptera in Saudi Arabia,(ESA) Entomology 
society of America , Nov 11-14, 2012 in 
Knoxville, NT.USA

2 السیرة الذاتیة  - الصفحة   

4-االبحاث العلميه
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Al-Saqabi , S.M.7. 2012. Morphological And Ultrastructural 
Characterization Of Fasciola Species In The 
Kingdom Of Saudi Arabia. 48th Annual Scientific 
Conference of the Malaysian Society of 
Parasitology and Tropical Medicine, 27 – 28 
March 2012, Grand Seasons Hotel, Kuala 
Lumpur, Malaysia.

AL-Saqabi , S.M.8. 2012. Morphological antennal sensilla in some 
importance forensic flies in Saudi Arabia, XXIV 
International Congress of 
Entomology,korea19-25 August 2012, in Daegu, 
South Korea

AL-Saqabi , S.M9. 2012. Different stages of  Trichouropoda sp. 
(Fam.: Uropodidae associated with red palm 
weevil, Rhynchophorus ferrugineus (Oliver) 
(Coleoptera: Curculionidae) in Kingdom of  
Saudi Arabia  , 7 th  Symposium of the 
EURopean Association of ACarologists, Acari In A 
Changing World, July 9-13 2012, Vienna, 
Austria.

Lotfy, W. and  Al-
Saqabi, S.M.

10.2011. Human Schistosomiasis In The Kingdom 
Of Saudi Arabia, March 3-4 Kula lumbar 47th 
MSPTM Annual Conference. Malaysia

AL-Saqabi , S.M.   
and Al-Jubran, S. A.

11.2011. Some structural observations between 
two species, Przhevalskiana silenus (Brauer, 
1858), Cochliomyia hominivorax (Coquerel, 
1858), infected goats in Saudi Arabia , (ESA) 
Entomology society of America  , Nov 13-16, 
2011 in Reno, Nevada USA

AL-Saqabi , S.M.   
and Al-Jubran, S. A.

12.2011.Taxonomic studies some species of tick 
belonging to the family :Ixodidae) infect sheep 
goats and camels in the eastern region of Saudi 
Arabia. Saudi journal of biological sciences vol. 
18 No 5 195-218.

Al-Jubran S. A. and 
Al-Saqabi, S.M

13.2011. Ultrastructure of Two Genus 
Przhevalskiana silenus (Brauer, 1858) and 
Cochliomyia hominivorax (Coquerel, 1858) 
which Affects Goats by Myasis  in   Saudi 
Arabia, J. Agric. Sci., Ain. Shams Univ., Cairo, 
19(1), 3-11
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Al-Jubran S., and  Al-
Saqabi, S.  M.,

14.2011. Ultrastructure of the Sheep Nose Myasis  
Oestrus ovis (Linnaeus, 1758) and Camel's  Nose 
Myasis  Cephalopina  titillator (Clark 1797) in  
Saudi Arabia farms. J. Agric. Sci., Ain Shams 
Univ., Cairo, 19(1), 13-23.

Al-Jubran S., and  Al-
Saqabi, S.  M.,

15.2011. Taxonomic Study Of Two Genus In   Lice 
Linognathus africanus (Kellogg And Paine, 1911) 
& Bovicola (Damalinia) ovis (Schrank, 1781) By 
Scanning Electronic Microscope ( SEM) J. Agric. 
Sci., Ain Shams Univ., Cairo, 19(1), 25-36

AL-Saqabi, S.M; 
Eshky ,A.A. and 
Albelali ,A.S

16.2010 . parasitic infections in the blue crab 
swimmer Portunus pelagicus  (Linneaus,1758),
(Arthropoda: crustacean)found in Arabian gulf 
(Kingdom of Saudi  Arabia ), Arab. Gulf. J. 
Scient. Res. ,Biol. Sci 196-185(3)28).

Al-Saqabi S.  M. and 
Al-Jubran S.

17.2010. Infection of Farm animals by Farm By 
Different Types Of Lice ( Mallophaga and 
Anoplura ) In Saudi Arabia, Arab. Gulf. J. 
Scient. Res., Biol. Sci ,28(3)184-178.

Albelali , A.S; Al-
Saqabi , S.M.  and 
Eshky A.A.  

18.2010 : Ultrastructure of the parasite 
Octolasmis sp. and Balanus sp. ( Arthropoda: 
Crustacea ) by Scanning Electronic Microscope 
(SEM)in Saudi Arabia , The International 
Congress of Parasitology ICOPA XII, 15th 20th 
August 2010, Melbourne, Australia .(

Al-Jubran S., and Al-
Saqabi, S.  M.,

19.2010. Kinds Of Arthropods Affect Local Sheep  
In The Eastern Region Of Saudi Arabia. (ESA) 
Entomology society of America 12-15 DEC 2010 
San Diego USA

Albelali A.S; AL-
Saqabi , S.M. and 
Eshky, A.A

20.2010. Sexual maturation and fertility in blue 
swimming crab Portunus pelagicus in the 
Arabian gulf (Saudi Arabia ) Alex. J. Agric. Res. 
Vol .55 No.3 pp1-10.

Al-Saqabi , S. M. and 
Al Jubran ,S. A.,

21.2010 . Isolation of protozoa infecting blood of 
animals in eastern area of Saudi Arabia by using 
PCR-RALF ,Alex. J. Agric. Res. Vol. .55 No.3 
pp11-20.
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AL-Saqabi , S.M.   
and Al Jubran, S. A.

22.2010. Fingerprint of some protozoa  Isolated 
from blood animal farm in Eastern area  of 
Saudi Arabia by using PCR-RALF. the 25th 
meeting of the Saudi biological society titled 
(Nanotechnology in life sciences in camels 
research center in Faisal university and 
Abdullah institute for nanotechnology at King 
Saud university hosted by King Faisal university 
al-IHsaa.11-13 may 2010 KSA  

Lotfy W.M.  and  AL-
Saqabi, S. M.

23.2010. Human Schistosomiasis in the Kingdom 
of Saudi Arabia: A Review,  Alexandria 
University,  Journal of Medical Research 
Institute (JMRI), vol. 31, No. 1, P. 1

AL-Saqabi, S.M. ; 
Eshky, A.A. and 
Albelali, A.S

24.2009 : Parasites that effect on Blue swimming 
Crab Portunus pelagicus  in the Arabian Gulf, 
Saudi Arabia, Global Fisheries & Aquaculture 
Research Conference, Cairo International 
Convention Center  during the period from 24 
to 26 October 2009

AL-Saqabi , S.M.25.2009 : Ultrastructure  of Hylomma (Hylomma) 
dromedarii. (Ixodoidea: Ixodidae) in Saudi 
Arabia (ESA) Entomology society of America 
13-16 DEC 2009 Indianapolis USA

AL-Saqabi, S.M.  26.2009 .Description Of Mite (Uropoda sp., 
Muller, 1776) Nesting With Red Palm Weevil 
Beetles (Rhynchophorus ferrugineus) 
(Coleoptera : Curculionidae ) By Scanning 
Electron Microscopy,2009 Entomological Society 
of Canada and the Entomological Society of 
Manitoba will be held at the Fort Garry Hotel in 
Winnipeg, October 18-21, 2009.Canada

AL-Saqabi, S.M27.2008. Interspecific differences in Haller`s 
organ in two species of tick (Hylomma 
dromedarii. Koch, 1844 Hylomma scholzii 
olenev, 1931 (Ixodoidea: Ixodidae) by scanning 
electron microscope .Fundamental & Applied 
Research on Acarine Biodiversity” Montpellier 
France 21 - 25th July 2008.France
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Al-Saqabi, S.M.28.2006. Scanning electron microscope of 
Hylomma (Hylomma) dromedarii. (Ixodoidea: 
Ixodidae) Ecto - Parasite of Camels (Camelus 
dromedarius) in Saudi Arabia, The first 
symposium on the use of Genetic Engineering 
and Biotechnology in Agricultural research 
Doha, Qatar 5-7june:52-71.Qatar

Al-Saqabi, S.M.29.,2006.The Phylogenetic  Relationship among 
Two Species in  Different Forms of Nematode in 
Three Hosts ,1st Int. Egyptian-Jordanan 
Conference on Biotechnology and Sustainable 
Development: Current Status and Future 
Scenarios, Egypt –Cairo,11-14,December 
169-173.

Al-Saqabi, S.M.,30.2006. Some intestinal and blood parasites 
infection in the frog Rana ridibunda in Saudi 
Arabia. Arab.Gaulf.J.Scient.Res.,Biol.Sci.
3:151-160.

Al-Saqabi, S.M.31.2005. Scanning electron microscopy Diptera: 
Ostridae of Osterus ovis larvae recovered from 
sheep coetaneous Mysis in Saudi Arabia . Bull. 
Ent. Soc. Egypt. 82(21)21-33

Al-Saqabi. S.M.32.2004. A comparative study on antenna and 
mouth parts of two species of lice: 
Menacanthus pallidulius Numann and 
M.cornutus, Schommer using SEM, Arab. 
Univ. .J. Agric .Sci, Ain Shams Univ.,cairo,12(2),
761-770.

Taha.H.,Mostafa O.S. 
and Al-Saqabi ,S.M.

33.2004 . Host-parasites relationships among 
Shistosoma mansoni and Echinostoma liei with 
their intermediate host Biomphilaria 
alexandrina using RAPD-PCR analysis, J. of 
Egypt. Soc. of Parasitol.34(2)577-588.
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5- اقامة ورش ودورات تدريبيه 
التاريخالعنوان

الفصول االفتراضيه ف نظام إدارة التعلم االلكتروني بالك بورد/ 
كليه العلوم واالداب بعنيزة /جامعه القصيم

٨ جماد االخر ١٤٣٨ هجري املوافق 
٧مارس ٢٠١٧

دورة تدريبيه / تطبيقات ابل ف التعليم االلكتروني / املركز الوطني 
للتعليم االلكتروني والتعليم عن بعد/وزراة التعليم /الرياض

بتاريخ 27/28-04-2015م.

ورشة  /  تطبيقات التعليم االلكتروني / كلية العلوم واالداب بعنيز 
ة/جامعة القصيم 

(بتاريخ  13 ربيع االخر 1436  
املوافق 2/2/2015 ).

ورشة / االتصال الفعال ف اإلرشاد االكادميي/ كلية العلوم واالداب 
بعنيزة /جامعة القصيم 

(بتاريخ13 ربيع االخر 1436  املوافق 
.( 2/2/2015

دورة تدريبيه / برامج وتطبيقات ف التعليم االلكتروني على 
االيباد/ كلية العلوم واالداب بعنيزة /جامعة القصيم 

(بتاريخ20-21 جماد االول 1436  
املوافق 12/3/2015-11 ).

دورة تـدريـبـيـه انـتـاج بـرامـج لـفـيـديـو الـرقـمـيـة الـتـعـلـيـمـيـة ونـشـرهـا عـلـى 
نــظــام ادارة الــتــعــلــم االلــكــتــرونــي ف الــفــتــرة 1437/6/14هـ بــواقــع 4 
سـاعـات. كـلـيـة الـتـربـيـة عـمـادة الـتـعـلـم االلـكـتـرونـي والـتـعـلـيـم عـن بـعـد. 

جامعة القصيم. 

ف الفترة 1437/6/14هـ

أقـامـه دورات تـدريـبـيـه عـلـى تـطـبـيـقـات الـتـعـلـم االلـكـتـرونـي ف الـكـلـيـات 
الـنـسـائـيـة بـجـامـعـه الـقـصـيـم حتـت اشـراف عـمـادة الـتـعـلـم االلـكـتـرونـي 

والتعليم عن بعد 1437هجريه.

ف الفترة 1437

دورة تـدريـبـيـه انـتـاج الـوسـائـل املـتـعـددة الـتـعـلـيـمـيـة وتـوظـيـفـهـا بـاملـقـررات 
االلـكـتـرونـيـة ف الـفـتـرة 1437/7/27هـ بـواقـع 4 سـاعـات. كـلـيـة الـعـلـوم 
واآلداب بــاملــذنــب -عــمــادة الــتــعــلــم االلــكــتــرونــي  والــتــعــلــيــم عــن بــعــد 

جامعة القصيم

ف الفترة 1437/7/27هـ

دورة تــدريــبــيــه بــنــاء وتــدريــس املــقــررات اإللــكــتــرونــيــة   خــالل الــفــتــرة 
17-1437/3/18هـ كــلــيــة الــعــلــوم واآلداب بــعــنــيــزة عــمــادة-الــتــعــلــم 

االلكتروني والتعليم عن بعد جامعة القصيم بواقع 8 ساعات. 
.

خالل الفترة 17-1437/3/18هـ

دورة تـدريـبـيـه انـتـاج بـرامـج لـفـيـديـو الـرقـمـيـة الـتـعـلـيـمـيـة ونـشـرهـا عـلـى 
نــظــام ادارة الــتــعــلــم االلــكــتــرونــي ف الــفــتــرة 1437/7/18هـ بــواقــع 4 
سـاعـات. كـلـيـة الـعـلـوم واآلداب بـاملـذنـب -عـمـادة الـتـعـلـم االلـكـتـرونـي 

والتعليم عن بعد. جامعة القصيم.

ف الفترة 1437/7/18هـ

دورة تـدريـبـيـه انـتـاج الـوسـائٔل املـتـعـددة الـتـعـلـيـمـيـة وتـوظـيـفـهـا بـاملـقـررات 
االلــكــتــرونــيــة ف الــفــتــرة 1437/6/27هــــ بــواقــع 4 ســاعــات. كــلــيــة 
التربية .عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بد جامعة القصيم

ف الفترة 1437/6/27هــــ

7 السیرة الذاتیة  - الصفحة   



بسم هللا الرحمن الرحیم

 � اململكة العربية السعودية                  
  وزارة التعليم  

    جامعة القصيم 
قسم االحياء 

 Explain املــــقــــلــــوب  الــــصــــف  تــــطــــبــــيــــقــــات  تــــدريــــبــــيــــه /  دورة 
 everything , Bamboo paper , Goanimate/
املــركــز الــوطــنــي لــلــتــعــلــيــم االلــكــتــرونــي والــتــعــلــيــم عــن بــعــد/وزراة 
الـتـعـلـيـم / ف الـفـتـره لـشـهـر رجـب وشـعـبـان وذو الـقـعـدة ملـشـروع تـدريـب 

معلمي احلد اجلنوبي 1436هـ 

لشهر رجب وشعبان وذو 
القعدة1436هـ

دورة تـــــدريـــــبـــــيـــــه/إدارة الـــــفـــــصـــــول الـــــدراســـــيـــــه بـــــاســـــتـــــخـــــدام 
/Teacherkitاملـركـزالـوطـنـي لـلـتـعـلـيـم االلـكـتـرونـي والـتـعـلـيـم عـن 
بـعـد  /وزراة  الـتـعـلـيـم / ف الـفـلـة لـشـهـر رجـب وشـعـبـان وذو الـقـعـدة 

ملشروع تدريب معلمي احلد اجلنوبي 1436هـ 

لشهر رجب وشعبان وذو 
القعدة1436هـ

Bookcreator/    دورة تـدريـبـيـه/املـشـاريـع الـدراسـيـة بـاسـتـخـدام
املــركــزالــوطــنــي لــلــتــعــلــيــم االلــكــتــرونــي والــتــعــلــيــم عــن بــعــد /وزراة 
الـتـعـلـيـم / ف الـفـتـرة لـشـهـر رجـب وشـعـبـان وذو الـقـعـدة ملـشـروع تـدريـب 

معلمي احلد اجلنوبي 1436هـ 

لشهر رجب وشعبان وذو 
القعدة1436هـ

 iMovie  , بـاسـتـخـدام  احـتـرافـيـه  تـعـلـيـمـيـه  افـالم  تـدريـبـيـه /  دورة 
/ Go animate املـركـز الـوطـنـي لـلـتـعـلـيـم االلـكـتـرونـي والـتـعـلـيـم 
عـن بـعـد/وزراة الـتـعـلـيـم /ف الـفـتـرة لـشـهـر رجـب وشـعـبـان وذو الـقـعـدة 

ملشروع تدريب معلمي احلد اجلنوبي 1436هـ

لشهر رجب وشعبان وذو 
القعدة1436هـ

ورشــــــــــــة / تـطـبـيـقـات الـتـعـلـيـم االلـكـتـرونـي / كـلـيـة الـعـلـوم واالداب بـعـنـيـز 
ة/جـــامـــعـــة الـــقـــصــــــــــــــيـــم (بـــتـــاريـــخ 13 ربـــيـــع االخـــر 1436 املـــوافـــق 

. 2015/2/2

بتاريخ 13 ربيع االخر 1436 املوافق 
2015/2/2

دورة تــــدريــبــيــــه / تــطــبــيــقــــات أبــــل ف الــتــعــلــيــم االلــكــتــرونــي / املــركــز 
الـوطـنـي لـلـتـعـلـيـم االلـكـتـرونـي والـتـعـلـيـم عـن بـعـــد/وزراة الـتـعـلـيـم / ف 
الـفـلـة لـشـهـر رجـب وشـعـبـان وذو الـقـعـدة ملـشـروع تـدريـب مـعـلـمـي احلـد 

اجلنوبي 1436هـ 

لشهر رجب وشعبان وذو 
القعدة1436هـ

دورة تـدريـبـيـه / املـلـصـقـات الـتـعـلـيـمـة ملـشـاريـع الـطـالب الـدراسـيـة / 
املــركــز الــوطــنــي لــلــتــعــلــيــم االلــكــتــرونــي والــتــعــلــيــم عــن بــعــد/وزراة 
الـتـعـلـيـم / ف الـفـتـرة لـشـهـر رجـب وشـعـبـان وذو الـقـعـدة ملـشـروع تـدريـب 

معلمي احلد اجلنوبي 1436هـ

لشهر رجب وشعبان وذو 
القعدة1436هـ

Quizlet/   تـــطـــبـــيـــق مـــع  االســـئـــلـــه  بـــنـــك  تـــدريـــبـــيـــه /  دورة 
املـركـزالـوطـنـي لـلـتـعـلـيـم  االلـكـتـرونـي والـتـعـلـيـم عـن بـعـد /وزراةالـتـعـلـيـم/
ف الـفـلـة لـشـهـر رجـب وشـعـبـان وذو الـقـعـدة ملـشـروع تـدريـب مـعـلـمـي 

احلد اجلنوبي 1436هـ 

لشهر رجب وشعبان وذو 
القعدة1436هـ
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التاريخعنوان الدورة 
حـضـور دورة الـتـعـلـيـم الـنـشـط ف الـفـصـول الـدراسـيـة  املـركـز الـوطـنـي لـلـتـعـلـيـم 

االلكتروني والتعليم عن بعد بتاريخ ٢٨ رجب ١٤٣٨ ٢٤ابرايل ٢٠١٧
٢٨ رجـب ١٤٣٨ املـوافـق ٢٤ 

ابريل ٢٠١٧

حـضـور دورة مـعـايـيـر اجلـودة ف املـقـررات االلـكـتـرونـيـة, املـركـز الـوطـنـي لـلـتـعـلـيـم 
بتاريخ 3/2/2017-2 م  االلكتروني والتعليم عن بعد بتاريخ 3/2/2017-2 م  

االلـكـتـرونـي  لـلـتـعـلـيـم  الـوطـنـي  املـركـز   ,   studio  Camtasia دورة  حـضـور 
بتاريخ  11/4/2017-10 موالتعليم عن بعد   بتاريخ  11/4/2017-10 م 

حـضـور الـدورة الـتـدريـبـيـه الـتـقـنـيـات االلـكـتـرونـيـه لـذوي االحـتـيـاجـات اخلـاصـه املـركـز الـوطـنـي 
2017-3-27 للتعليم االلكتروني والتعليم عن بعد 

حـضـور دورة تـدريـبـيـه اعـداد املـصـمـم الـتـعـلـيـمـي املـركـز الـوطـنـي لـلـتـعـلـيـم االلـكـتـرونـي 
٣٠ -١١-٢٠١٦والتعليم عن بعد بتاريخ 30-11-2016

حـضـور دروة تـدريـبـيـه Springer Protocols , عـن بـعـد , املـكـتـبـة الـرقـمـيـة 
السعودية ,

ف الفترة 5-05-2015م.

حـضـور دورة تـدريـبـيـه اسـتـخـدام بـرنـامـج بـريـزي Prezi ف الـعـروض الـتـعـلـيـمـيـة عـن 
بعد , املكتبة الرقمية السعودية , 

ف الفترة 3-05-2015م.

احلـلـقـة الـتـطـبـيـقـيـة تـصـمـيـم الـبـرامـج واعـداد احلـقـائـب الـتـدريـبـيـة مـعـهـد االدارة 
1435-2014م.العامة الفرع النسائي 

احللقة التطبيقية حول ادارة املعرفة بالرياض معهد االدارة العامة الفرع 
1433هـ-2012م.النسائي 

احللقة التطبيقية حول تنمية مهارات التفاوض املنعقدة بالرياض معهد اإلدارة 
1428هـ- 2007م .العامة الفرع النسائي 

احللقة التطبيقية دورة حتليل املشكالت التربوية اتخاذ القرارات مبدينة الدمام  
2006م- 1427هـمقرها كليات البنات 

احللقة التطبيقية اإلدارة حتت ضغوط العمل مبدينه الدمام مبعهد اإلدارة 
العامة \الفرع النسائي .

1420هـ-2000م

 ClinicalKey Find the answers to your حضور ورشه
questions املكتبة الرقمية السعودية  التابعه للمركز الوطني للتعليم 

االلكتروني والتعليم عن بعد  الرياض 

15 جماد االخر 1436هـ  
2015-04-8
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قسم االحياء 

حضور دروة تدريبيه  ف تصميم وإدارة املوك   MOOCs ( االورش التابعه 
ملؤمتر التعليم االلكتروني املنعقد بالرياض ف الفتره 11-14 جماد االول 1436 

املوافق 2-5 مارس 2015 ).

بتاريخ11/05/1436 املوافق  
03/02/2015

حضور دروة تدريبيه  ف تفعيل تطبيقات اآليباد كوسيلة تعليمية ( الورش 
التابعة ملؤمتر التعليم االلكتروني املنعقد بالرياض ف الفترة 11-14 جماد االول 

1436 املوافق 2-5 مارس 2015 ).
بتاريخ10/05/1436 املوافق 

03/01/2015

حضور دورة تدريبيه ف اساسيات التدريب عبر األنترنت واملنعقدة ف املركز 
الوطني والتعليم االلكتروني  عن بعد 

بتاريخ7-3/3/1436هـ  
25/11/2014م.

حضور دورة تدريبيه  استخدام تطبيقات وبرامج تصميم احملتوى لآليباد ف 
التدريس واملنعقدة ف املركز الوطني والتعليم االلكتروني  عن بعد 

بتاريخ7-9/6/1435هـ  
7-9/4/2014م.

بتاريخ 23-4-1435 ه-2014م ـ.حضور دورة تدريبيه استخدام الفيسبوك و تويتر ف التعليم واملنعقدة عن بعد 

دورة بناء االستبانات اإللكترونية (عن بعد) املركز الوطني والتعليم االلكتروني 
2013م .ف الفترة 7-6-1434عن  بعد

دورة تدريبيه ف بناء خطوة بخطوة لبناء حقيبة اجناز الكترونيه املركز الوطني 
والتعليم االلكتروني عن بعد 

2013م.ف 
الفترة-1434-5-28-29

.دورة تدريبيه ف  نظام جسور إلدارة التعلم (LMS) (عن بعد) املركز الوطني 
والتعليم االلكتروني عن بعد 

2013م.ف الفترة 5 الي 
7-1-1434هـ

ف الفترة 10-14/12/2011مدورة تدريبيه ف ادارة اجلودة الشاملة  عن بعد.   

دورة تدريبيه تصميم عروض تقدمييه فعالة ف التعليم االلكتروني باستخدام 
البوربوينت (عن بعد) املركز الوطني والتعليم االلكتروني والتعليم عن بعد.

خال الفترة 4-5 /1/1433هـ 
2011م

دورة تدريبيه تصميم درس تفاعلي باستخدام برنامج الكورس الب املركز الوطني 
والتعليم االلكتروني والتعليم عن بعد 

خالل الفترة 
17-19/1/11433هـ 2011م.

دورة تدريبيه بناء االسئلة واالختبارات املركز الوطني والتعليم االلكتروني 
من 27-28 /4/1433هـ 2011م.والتعليم عن بعد خالل الفترة 

دورة تدريبيه ف التحليل االحصائي باستخدام برنامج  SPSS  بجامعة 
اخلليج العربي مبملكة البحرين 

ف 9-13 مايو 2010م

دورة تدريبيه ( تقنيات الهندسة الوراثية ف تشخيص اإلمراض البكتيرية 
02007موالفيروسية والطفيلية مبعهد صحة احليوان بالدقي ( جمهورية مصر العربية )

ورشة عمل ( تقنيات الهندسة الوراثية ف تشخيص اإلمراض البكتيرية 
والفيروس والطفيلية (احليوان ).( اجمللس العربي للدراسات العليا والبحث 

العلمي الحتاد اجلامعات العربية )( القاهرة – جمهورية مصر العربية ) 
2007م  

دورة تدريبيه ف تدقيق وتقييم البحوث والنشر العلمي ( املركز القومي للبحوث- 
الدقي –جمهورية مصر العربية) 

2006م  

دورة تدريبيه ف مهارات كتابة التقارير  ( املركز القومي للبحوث- الدقي –
جمهورية مصر العربية ) 

2006م   
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دورة تدريبيه ف  تخطيط املشروعات البحثية ( املركز القومي للبحوث- الدقي –
جمهورية مصر العربية ) 

2006م   

دورة تدريبيه ف مهارات اإللقاء العلمي ف احملافل الدولية واملؤمترات (املركز 
القومي للبحوث- الدقي –جمهورية مصر العربية ) 

2006م

دورة تدريبيه ف توظيف البلمرة املتسلسل والبصمات الوراثية ف اجملاالت 
اخملتلفة ف علوم النبات (املركز القومي للبحوث- الدقي –جمهورية مصر 

العربية ) 
2005م  

دورة تدريبيه مكثفه ف النيماتودا ف احملاصيل البستانية وطرق مكافحتها 
(املركز القومي للبحوث-لدقي – جمهورية مصر العربية ) 

2005م

دورة تدريبيه مكثفه ف توظيف البلمرة املتسلـسل(املركز القومي للبحوث- الدقي 
2005  م–جمهورية مصر العربية ) 

دورة مكثفه ف استخدام تقنية االليزا ف قياس الهرمونات وتشخيص اإلمراض ( 
املركز القومي للبحوث- الدقي – جمهورية مصر العربية ) 

2005 م

دورة تدريبيه مكثفه ف االجتاهات احلديثة لتقدير التلوث بالبروتوزوا املمرضة 
والديدان الطفيلية ف مياه الشرب والصرف الصحي املركز القومي للبحوث- 

الدقي – جمهورية مصر العربية ) 
2005م

دورة تدريبيه ف مقدمة الكمبيوتر+ نظام التشغيل Dos+منسق الكلمات من 
مركز صخر للتدريب العام 

1991م

7-عضوية اجلمعيات العلميه 
§عضو جمعية الطفيليات املاليزيه  

 §Malaysian  Society of
Parasitology

2011م

§عضو اجلمعية األمريكية لعلم احلشرات  
 §American Society of

Entomology

2009 م-حتى االن

§عضو اجلمعية األمريكية لعلم الطفيليات  
 §American Society for

Parasitology

2010 م  -حتى االن

§عضو اجلمعية الكندية لعلم احلشرات( كندا   
 §Canadian Society of

Entomology

2010م –2013م

11 السیرة الذاتیة  - الصفحة   



بسم هللا الرحمن الرحیم

 � اململكة العربية السعودية                  
  وزارة التعليم  

    جامعة القصيم 
قسم االحياء 

§عضو جمعية علم الرخويات األمريكية  
 §American Malacological

Society

2010م-حتى االن

§عضو اجلمعية املصرية لعلم احلشرات ( القاهرة – 
 §Egyptian( جمهورية مصر العربية

Society of Entomology

2009م.-حتى االن

2009م-2010م§عضو جمعية وقاية النبات العربية ( لبنان ) 

§عضوا جلمعية  السعودية لعلوم احلياة (  الرياض- 
اململكة العربية السعودية  )

2009م-2010م  .

عضويه ومدرب معتمد ف االكادمييه العامليه للتدريب 
والتطوير البريطانيه 

٢٠١٨

عضويه ومدرب معتمد ف اكادمييه اجياد للتعليم عن 
بعد 

٢٠١٨

§عضو جمعية التقنية احليوية ( جامعة طيبه 
باململكة العربية السعودية)  

2009م .

التاريخاسم املؤمتر
اجلــودة • وحــتــمــيــه  والــتــدريــب  الــتــعــلــيــم  تــكــنــولــوجــيــا  مــومتــر  حــضــور   

( حتـديـات- حـلـول- مـبـادرات ) اجلـمـعـيـه املـصـريـه لـلـكـمـبـيـوتـر الـتـعـلـيـمـي 
بورسعيد ( جمهوريه مصر العربيه )

٣٠-٣-٢٠١٦

املـشـاركـة بـبـحـث بـاملـؤمتـر الـعـلـمـي الـسـنـوي الـثـالـث والـسـتـون جلـمـعـيـة •
 Entomological  Society  of األمــــريــــكــــي (   احلــــشــــرات 

(   America

بتاريخ١٥-١٨ نوفمبر 2015

حضور مؤمتر الزراعه النظيفه من اجل منتج زراعي امن  جــــامــــعــــة •
الـقـصـيـم مـركـز االبـحـاث الـواعـدة قـس املـكـافـحـه احلـيـويـة واملـعـلـومـات 

الزراعيه 

بتاريخ 19-20 /6/1436هـ 
املوافق 8-9 ابريل 2015هـ.

حـضـور مـؤمتـرالـدورة الـسـادسـة ملـنـتـدى الـتـعـلـيـم الـعـاملـي GEF ومـعـرض •
 GESS  Dubai  World التعليم  وحلول  ملستــــــــــــــــــــــــــلزمات  اخلليج 

 Trade Centre, UA

خال ل الفترة  5 - 7 / 5/ 
1435 24 - 26 / 2/ 2015 م. 

ملدة ثالث ايام.

حـضـور الـدورة الـسـادسـة ملـنـتـدى الـتـعـلـيـم الـعـاملـي GEF ومـعـرض اخلـلـيـج •
 GESS ملستلزمات وحلول التعليم

ف 24-26/3/2015م.
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حـضـور ومـشـاركـة بـبـحـث بـاملـؤمتـر الـعـاشـر جلـمـعـيـة احلـشـرات االوربـيـة  •
بجامعة يورك  ببريطانيا 

ف الفترة 3-8/8/2014م.

حـضـور الـدورة اخلـامـسـة ملـنـتـدى الـتـعـلـيـم الـعـاملـي GEF ومـعـرض اخلـلـيـج •
 GESS ملستلزمات وحلول التعليم

ف 4-6/3/2014م.

حـضـور املـؤمتـر الـسـنـوي االول:- الـتـعـلـيـم االلـكـتـرونـي-حتـديـات احلـاضـر و •
رؤى املستقبل  عمان – االردن 

24-28 ديسمبر -2013م

حـضـور الـدورة الـرابـع ملـنـتـدى الـتـعـلـيـم الـعـاملـي GEF ومـعـرض اخلـلـيـج •
 GESS ملستلزمات وحلول التعليم

ف 2013م.

حــضــور ومــشــاركــه بــبــحــث  بــاملــؤمتــر الــســنــوي جلــمــعــيــة احلــشــرات •
 (    Entomological Society of Malaysia)املـالـيـزيـة

ف كوالملبور  .

3-5 ديسمبر 2012م ماليزيا

املـشـاركـة بـبـحـث بـاملـؤمتـر الـعـلـمـي الـسـنـوي الـسـتـون جلـمـعـيـة احلـشـرات •
 Entomological  Society  of األمـــــريـــــكـــــيـــــة             (  

 (   America

ف 11-14 نوفمبر 2012م  
الواليات املتحدة 

األمريكية .

مـشـاركـه بـبـحـث بـاملـؤمتـر الـرابـع والـعـشـريـن الـدولـي لـعـلـم احلـشـرات ف •
كوريا 

من 19-23 اغسطس 2012م.

9-13 يوليه 2012م بفييناحضور و مشاركه ببحث باملؤمتر السابع جلمعية القراديات ف النمسا.•

حـضـور ومـشـاركـه بـبـحـث بـاملـؤمتـر الـثـامـن و االربـعـون جلـمـعـيـة الـطـفـيـلـيـات •
املاليزية ف كوالملبور 27

-28 مارس 2012م مباليزيا.

املـشـاركـة بـبـحـث بـاملـؤمتـر الـعـلـمـي الـسـنـوي الـتـاسـع واخلـمـسـون جلـمـعـيـة •
 Entomological  Society  of األمــــريــــكــــيــــة  احلــــشــــرات 

America   ف رينو نيفادا 

13-16 نوفمبر 2011م 
الواليات املتحدة األمريكية

حــضــور ومــشــاركــه بــاملــؤمتــر الــســابــع واالربــعــون جلــمــعــيــة الــطــفــيــلــيــات •
املاليزيه ف كوالاالمبور.

3-4 مارس 2011م مباليزيا

املـشـاركـة بـبـحـث بـاملـؤمتـر الـعـلـمـي الـسـنـوي الـثـامـن واخلـمـسـون جلـمـعـيـة •
احلشرات األمريكية ف ساندياجو 

12-15 ديسمبر 2010م 
الواليات املتحدة 

األمريكية .

املـشـاركـة  ـببـحـث بـاملـؤمـتر اـلدولـي الـثـاـني عــشر لـعـلـم الـطـفـيـلـيـات ف مـديـنـة •
ملبورن باستراليا خالل الفترة 

15-12 أغسطس 2010م.

املـشـاركـة بـبـحـث بـالـلـقـاء اخلـامـس والـعـشـرون لـلـجـمـعـيـة الـسـعـوديـة لـعـلـوم •
احلـيـاه حتـت عـنـوان تـقـنـيـة الـنـانـو ف عـلـوم احلـيـاة بـالـتـعـاون مـع مـركـز 
أبـحـاث اجلـمـال بـجـامـعـة املـلـك فـيـصـل ومـعـهـد املـلـك عـبـدال لـتـقـنـيـة 

النانو بجامعة امللك سعود خالل 

الفترة11-13 مايو 2010م 
بجامعة امللك فيصل 

باالحساء .

ف 15-17 مارس 2010م ف حضور املؤمتر الدولي  الرابع للنخيل •
األمارات العربية املتحدة أبو 

ظبي
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بسم هللا الرحمن الرحیم

 � اململكة العربية السعودية                  
  وزارة التعليم  

    جامعة القصيم 
قسم االحياء 

االسم :   د/  سعاد الصقعبي  

  التاريخ    20 /2018/1 

املشاركة بحث مبؤمتر العلمي السنوي السابع واخلمسون جلمعيــــــــــــــــــــــــــــــــة •
احلشرات األمريكية ف أنديانا 

2009م الواليات املتحدة 
األمريكية .

املـشـاركـة بـبـحـث  مبـؤمتـر جـمـعـيـة احلـشـرات الـكـنـديـة بـالـتـعـاون مـع جـمـعـيـة •
احلشرات 

ملنطقة منوتوبا  
(Manitoba) 2009 م

بلبنان 2009محضور املؤمتر العربي العاشر لعلوم وقاية النبات •

حـضـور واملـشـاركـة بـبـحـث  بـاملـؤمتـر الـعـاملـي لـبـحـوث املـصـايـد واالسـتـزراع •
السمكي بقاعة املؤمترات مركز القاهرة الدولي للمؤمترات – 

مدينة نصر جمهوريه مصر 
العربية 24 – 26 أكتوبر 

2009م

حـضـور املـؤمتـر الـدولـي الـعـلـمـي الـثـانـي  لـبـحـوث الـثـروة احلـيـوانـيـة بـالـشـرق •
األوســط وشــمــال أفــريــقــيــا  بــقــاعــة املــؤمتــرات مــركــز الــقــاهــرة الــدولــي 

للمؤمترات – مدينة نصر 

جمهوريه مصر العربية 24 
– 26 أكتوبر 2009م.

حـضـور الـلـقـاء الـرابـع والـعـشـريـن لـلـجـمـعـيـة الـسـعـوديـة لـعـلـوم احلـيـاة •
املـنـعـقـد حتـت عـنـوان (الـتـقـنـيـة احلـيـويـة : واقـع وتـطـبـيـقـات) جـامـعـة طـيـبـه 

املدينة املنورة – 

اململكة  العربية السعودية  
7- 9 \ 2009  م.

مونتبلير  21-25 يوليه  املشاركة ببحث ف  مؤمتر التنوع البيولوجي لعلم االكاروسات  فرنسا , •
2008 م.

حـضـور املـؤمتـر  الـدولـي الـرابـع لـلـتـنـمـيـة والـبـيـئـة  جـامـعـة املـلـك سـعـود - •
اجلمعية السعوديه للعلوم الزراعيه - 

الرياض   2008م.

حــضــور ومــشــاركــة بــبــحــث ف املــؤمتــر الــدولــي الــثــانــي لــعــلــم احلــشــرات •
االقتصادية بجمعية علم احلشرات املصرية,القاهرة , 

(جمهورية مصر العربية ) 
8-11 ديسمبر 2007م.

حـضـور املـؤمتـر الـدولـي األول لـنـخـيـل الـبـلـح - اإلدارة املـتـكـامـلـة حملـصـول •
نخيل البلح ودورها ف حماية وإنتاج متور خالية من التلوث.

2-4 سبتمبر 2007, اجليزة, 
( جمهورية مصر العربية )

جامعة امللك فيصل الهفوف املشاركة ببحث بالندوة الرابعة للنخيل باململكة  العربية السعودية  •
20-22 فبراير 2007 م.

حــضــور واملــشــاركــة بــبــحــث ف مــؤمتــر املــصــري األردنــي الــدولــي األول •
لـلـتـكـنـولـوجـيـا احلـيـويـة والـتـنـمـيـة املـسـتـدامـة : الـوضـع احلـالـي واخلـطـط 

املستقبلية 

–11-14 ديسمبر2006 م - 
املركز القومي للبحوث – 

القاهرة .

حــضــور املــؤمتــر الــدولــي الــثــالــث لــلــتــنــمــيــة والــبــيــئــة ف الــوطــن الــعــربــي •
جامعة أسيوط 

(أسيوط جمهورية مصر 
العربية )  2006م

حـضـور مـؤمتـر احتـاد الـبـيـولـوجـيـي الـعـرب املـؤمتـر الـدولـي احلـادي عـشـر •
كلية العلوم 

جامعة القاهرة 7-9 سبتمبر 
2004م

حــضــور مــؤمتــر الــنــدوة الــثــالــثــة ألفــاق الــبــحــث الــعــلــمــي والــتــطــويــر •
التكنولوجي 

2003  م ف مدينه الرياض .
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