
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المهارات اللغوية 

 

 

 

 

 

 

 

  الذاتية السيرة  
 

 فيصل بن صالح بن عبداللطيف المذن  االســـــــــــم

 

 الجنسيــــــــــة 

 

 سعودي

 

 االحساء –م  ١٩٧٩ تاريخ ومكان الميـــــالد 

  

 جامعة الملك فيصل، األحساء العنوان

  

   البيانات الشخصية 

    فاألقدم(المؤهالت الدراسية )األحدث  

 التاريخ التخصص  الجهة المانحة لها الدرجة العلمية

 ٢٠١٤ العشائريةالحيوانية الوراثة  جامعة نوتنقهام  الدكتوراه

٢٠٠٧  الوراثة الجزيئية  جامعة ليستر ماجستير  

 ٢٠٠١ الطب البيطري جامعة الملك فيصل بكالوريوس

الدكتوراه موضوع رسالة 

(PhD) 

 لإلبل العربي  والتوزيع الوراثيالتنوع 

 Animal Genetics and Breeding)) الوراثة وتربية الحيوان التخصص العام

 Molecular and Population Genetics)) والعشائريةوراثة الجزئية ال التخصص الدقيق 

العربية الجزيرة اإلبل المحلية في  لمختلف أنواعدراسة البصمة الوراثية  تمالدكتوراه  خالل مرحلة ةمجاالت االهتمام العلمي

لسالالت اإلبل  الوراثيالتنوع  تم توصيف حيث. اإلبل المختلفة على مستوى العالم بأنواعومقارنتها 

وفهم تاريخ اإلبل  استئناس أصلمعرفة موقع  وافريقيا واسيا واستراليا بهدففي الجزيرة العربية 

اإلبل في   ألوان. شملت الدراسة ايضا فك الشفرة الوراثية لبعض الجينات المسئولة عن هاانتشار

 الوراثية المسئولة عن هذه اللون المختلفة.  وتحديد الطفراتالجزيرة العربية 

 

لتحديد بعض الجينات او العالمات  )جينوم( لإلبل العربي حاليا أقوم بدراسة كامل الشفرة الوراثية

انتاج و األداء في السباق مثلواإلنتاجية )المناعية الوظيفية والوراثية المسئولة عن بعض الصفات 

( لإلبل العربي للمساهمة في وضع الخطط المستقبلية لتحسين الوراثي لإلبل العربي واللحومالحليب 

 إلبل المختلفة في إطار رفع قيمة التنوع الوراثي لها.وبحث اولويات المحافظة الحيوية لكافة انواع ا

 

 إجادة اللغتين العربية واإلنجليزية تحدثا وكتابة  
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  فاألقدم( )األحدثالتدرج الوظيفي  

 التاريخ جهة العمل الوظيفة 

 حتى االن ٢٠١٧ جامعة الملك فيصل مدير مركز أبحاث اإلبل 

مساعد مشرف محطة األبحاث 

والتدريب الزراعية والبيطرية  

 للشؤون الفنية

  ٢٠١٨- ٢٠١٧ جامعة الملك فيصل

 مستشار غير متفرغ
وزارة البيئة والمياه والزراعة، المملكة العربية  

 السعودية
 االن حتى ٢٠١٦

الصحة العامة البيطرية رئيس قسم 

 ورعاية الحيوان 
 حتى االن ٢٠١٥ جامعة الملك فيصل ، الطب البيطريكلية 

 أستاذ مساعد
قسم الصحة العامة البيطرية ورعاية الحيوان  

 جامعة الملك فيصل ، الطب البيطريكلية 
 حتى االن ٢٠١٤

 ٢٠١٤  - ٢٠١٠ جامعة الملك فيصل( من جامعة نتنقهام )مبتعث  طالب دراسات عليا

 محاضر
رعاية الحيوان  قسم الصحة العامة البيطرية و

 جامعة الملك فيصل ، كلية الطب البيطري
٢٠١٠ – ٢٠٠٧ 

 ٢٠٠٧- ٢٠٠٤ جامعة لستر )مبتعث جامعة الملك فيصل( طالب دراسات عليا

 معيد
رعاية الحيوان  قسم الصحة العامة البيطرية و

 فيصل جامعة الملك ، كلية الطب البيطري
٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ 

 ٢٠٠٣ – ٢٠٠١ شركة نادك طبيب بيطري 

 الجهة  المشاريع

 مشارك في بحث دراسة التنوع الوراثي لإلبل في الجزيرة العربية على مستوى الجينوم
تعاون بحثي بين جامعة الملك فيصل وجامعة  

 كورنل األمريكية

 مشارك في بحث دراسة الجينات المناعية في اإلبل العربي 
تعاون بحثي بين جامعة الملك فيصل وجامعة  

 فينا بالنمسا

 ع تصميم الماسح الشامل للبصمة الوراثية في اإلبلرواألشراف على مش

Dromedary camel SNP chip                        

العربية  وزارة البيئة والمياه والزراعة، المملكة 

 شركة آيلومينا  السعودية

 جامعة الملك فيصل  ،الطب البيطريكلية  تدريس علم الوراثة وتربية الحيوان  

 المهام العلمية والبحثية واالستشارية 
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  والمخبرية الخبرات الحقلية  

 

 

 التاريخ النشاط

ممارسة العمل الحقلي كطبيب بيطري في الطب البيطري وإجراء المهام المتعلقة بهذه الوظيفة مثل الكشـف والعالج وإجراء 

 والمتعسـر للحيوانات الواردة على العيادات التابعة لمزارع االبقار في شركة نادك.العمليات الجراحية والتوليد الطبيعي 
٢٠٠٣ – ٢٠٠١ 

للكشف عن االمراض الفيروسات المسببة لألمراض الفتاكة بالثروة الحيوانية  الوراثية الجزئية إجراء االختبارات المعملية  

التابع  يالتعليممستشفى البيطري الترد لمختبر تقنيات الحيوية بواألمراض المشتركة مع اإلنسان عن طريق العينات التي 

 لجامعة الملك فيصل.

٢٠١٠ – ٢٠٠٧ 

 

 

 

 

  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية 

 (٢٠١٧منذ رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية البيطرية السعودية )

 

 حتى االن( ٢٠١٥) لتحسين اإلبل والحفاظ عليهارئيس الجمعية الدولية 

 

 حتى األن( ٢٠١٧البيطري )لطبيب لعام جائزة المراعي امين  

 

 (حتى االن ٢٠١٥) هاتطويرو بحوث اإلبللجمعية العالمية لل المجلس التنفيذي عضو

 

 هية(تمن) الحياةعضو الجمعية السعودية لعلوم 

 

 ية( تهالجمعية البريطانية لعلوم الحيوان )منعضو 

  لتخصصافي  وورش العملالعلمية  والمحاضرات المشاركة في المؤتمرات  

 المشاركة نوع مكان وتاريخ انعقاده أسم المؤتـمــــر رقم 

 ١ 

 اتدراسال لجمعية 43اللقاء 

الوراثة العشائرية بالمملكة 

 المتحدة 

 ، المملكة المتحدة، ليفربولجامعة ليفربول

٢٠١٠ 
 حضور

 ٢ 
لجمعية  32المؤتمر الدولي 

 علوم الوراثة الحيوانية ال

 ، المملكة المتحدة، ادينبرا جامعة ادينبرا

٢٠١٠ 

 

 ملصق علمي

 ٣ 

ورشة عمل اهمية اإلبل في اسيا 

وفي تاريخيا  وشمال افريقيا

 الحالي الوقت

 

 جامعة الطب البيطري، النمسا، فينا

٢٠١٠ 
 محاضر
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 ٤ 

مؤتمر اإلبل بكلية الدراسات 

 الشرقية واألفريقية

 

 جامعة لندن، المملكة المتحدة، لندن 

٢٠١١ 
 وملصق علميمحاضر 

 ٥ 

المؤتمر السعودي الدولي 

 الخامس

 

 جامعة وروك، المملكة المتحدة، لندن 

٢٠١١ 
 ملصق علمي

 ٦ 

ورشة العمل الوطنية في التنوع  

 العربيةالحيوي لإلبل في المملكة 

 السعودية

وزارة الزراعة، المملكة العربية السعودية،  

 الرياض

٢٠١١ 

 محاضر

 ٧ 

 اتدراسال لجمعية 45اللقاء 

الوراثة العشائرية بالمملكة 

 المتحدة 

 ، المملكة المتحدة، نوتنقهامجامعة نوتنقهام

٢٠١١ 

 

 محاضر

 ٨ 
 الدولية المؤتمر الثالث للجمعية

 هاتطويرو بحوث اإلبللالعالمية 

 جامعة السلطان قابوس، عمان، مسقط

٢٠١٢ 
 محاضر

 اإلبل الصيني الثالث المؤتمر ٩ 

الصينية، منغوليا الداخلية،  جامعة منغوليا 

 الصين 

٢٠١٥ 

 محاضر

 ١٠ 
ورشة عمل التحسين الوراثي  

 لإلبل

وزارة الزراعة، المملكة العربية السعودية،  

 الرياض

 

 ومحاضرمنظم 

 والمجتمع ورشة عمل اإلبل  ١١ 

جامعة الملك سعود، المملكة العربية 

 السعودية، الرياض

 

 محاضر

 ١٢ 
الدولية  للجمعية  الرابعالمؤتمر 

 هاتطويراإلبل و العالمية لبحوث

 ، المتي، كازاخستان الفرابي،جامعة 

٢٠١٥ 
 وملصق علميمنظم 

 ١٣ 
مؤتمر باق الرابع عشر جينوم 

 الحيوان والنبات 
 وملصق علميمحاضر  سن دياغو، الواليات المتحدة 

 ١٣ 
محاضرة التنوع والوراثي لإلبل  

 السعوديةفي المملكة العربية 

الغرفة التجارية باألحساء، السعودية، 

 األحساء

٢٠١٥ 

 محاضر

 ١٤ 

محاضرة التنوع والوراثي لإلبل  

ضمن  في دول الخليج العربي

ورشة عمل تصدير اإلبل  

 األسترالية

 السفارة األسترالية، اإلمارات، دوبي

٢٠١٧  
 محاضر

 ١٥ 

ــل بعنوان  ــة عم  )فيروسورشــــ

متالزمة الشــرق األوســط للجهاز  

ة  التنفســــي ات الراهـن بين التحـدـي

 (والمستقبل المأمول

 

 جامعة الملك فيصل، السعودية، األحساء

٢٠١٧ 
 منظم
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 األنشطة التدريسية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٦ 
جامعة منغوليا الصينية، منغوليا الداخلية،   المؤتمر الدولي الصيني لإلبل 

 الصين 

٢٠١٧ 

 منظم

 ١٧ 

اـلدولـية للجمعـية  الـخامسالمؤتمر 

 هاتطويراإلبل والعالمية لبحوث 
 العيون، المغرب 

٢٠١٨ 
 منظم

 الجامعية المرحلة في ساهم في تدريسهاالمالمقررات التدريسية 

  الوراثة وتربية الحيوان 

  المتخصصة  ةالدورات التدريبي 

 التاريخ الجهة النشاط

 للجينات والجينوم ENSEMBLالدخول على موقع 

"Access to genes and genomes with ENSEMBL" 

جامعة نوتنقهام، المملكة 

 ة المتحد
٢٠١٠ 

 دورة مخبرية عملية لالستخدام جهاز فك الشفرة الوراثية 

(ABI 3730 capillary sequencer  تحليل البصمات الوراثية )

(Microsatellite markers ) 

 ٢٠١١ جامعة شفلد، المملكة المتحدة 

 تحاليل الجينوم

“Post-genomics and bioinformatics” 

 

جامعة نوتنقهام، المملكة 

 المتحدة 
٢٠١١ 

 تحاليل الوراثة العشائرية

“Population Genetic Data Analysis” 
 ٢٠١١ جامعة دي ليل، بلجيكا

 في التحاليل الوراثية Bio-Linuxاستخدام نظام ال 
جامعة نوتنقهام، المملكة 

 ة المتحد
٢٠١٢ 

  المشاركة في برامج ودورات  

 التاريخ الجهة النشاط 

 ٢٠٠٨ قناة العربية  "اإلبل أحب"وثائقي  يتلفزيونالمشاركة في برنامج  

 
الحيوية لتشخيص األمراض  المشاركة في اعمال دورة التقنيات 

 الفيروسية
 ٢٠٠٩ جامعة الملك فيصل
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