
 

 1 

    
                     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية :السيرة الذاتي
 

 :البيانات الشخصيـــة
   : أ.د. نورى بن طاهر يوسف الطيب .ســـــــم    اإل 
 . م(6391هـ )6931سنة الحصول عليه : :  دكتوراة :     أعلى مؤهل أكاديمي 
  الكليـة: العلوم   -: علم الحيوان القســــم -أستاذ  ة :المرتبة العلميــــ 
 كلية العلــــوم -قسم علم الحيوان   :   العنوان الحالـــي 
 6691331رقم هاتف المنزل :        9195963 :      رقم هاتف المكتب 
 دولة الميالد : المملكة العربية السعودية - هـ6/9/6919:  تاريخ الميـــــالد 

 . ()حسب تاريخ الحصول عليها :ت العلميـــةالمؤهال

 

 أنسجــة وكيمياء أنسجـــــة   التخصـــص الدقيـــق :
 

 . )حسب الترتيب الزمنى(الوظيفي: السجل  
 
 

 الكلية أو الجامعةإسم           لوظيفةاإسم  التاريخ
 كلية العلوم/جامعة الملك سعود     معيـــــد  هـ6/1/6939

 كلية العلوم/جامعة الملك سعود     مــــدرس  هـ69/9/6931
 كلية العلوم/جامعة الملك سعود     ـدمساعأستاذ   هـ69/9/6936
 كلية العلوم/جامعة الملك سعود     ـاركمش أستاذ  هـ66/6/6996
 كلية العلوم/جامعة الملك سعود     اذأســــت  هـ61/3/6996

        
 

  : الخبرة األكاديميـــة 
 

يف العديـد مـن فـى تـ ل  حتـى انن وكـذلك المسـاهمة  هــ6939فى قسم علم الحيوان/كليـة العلوم/جامعـة الملـك سـعود مـن عـام التدريس 
وسـالل اإلعـالم  طريـق المقـاتت العلميـة والثقافيـة عـنكـذلك و  والثقافية ونشر العديـد مـن األبحـال العلميـة المتخصصـةالدرا سية الكتب 
تحكــيم العديــد مــن األبحــال و العليــا الــدرا ســات اإلشــراف علــى رســالل طــالب  ، باتضــافة إلــيوالمســموعة  المقــروءة،  المرليــة المختلفــة

 .والعلمية لبعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص  وتقديم اإلستشارات البحثية ) ماجستير ودكتوراه(سالل العلمية المختلفةوالر 
              

 إسم الكلية والجامعة إسم المــؤهل التاريخ
 كلية العلوم/جامعة الملك سعود بكالوريوس علوم  م6399هـ6939
 جامعة جالسكو/ بريطانيــا دكتـــــــوراه  م6391هـ6931
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  : المقررات التي قمت بتدريسها 
 

  : ى المرحلة الجامعيةعلى مستو    -  أ 
 

 ) علم الحيوان العام (.    حين696                  
 ) لطلبة كلية الصيدلة (.    حين699              

 حين   )خويات وجلدشوكيات(. 666              
 . ( حين   ) علم األنسجة695              
لكتروني (.616                حين   ) تقنية مجهر ضولي وا 
 حين   ) حيوانات سامة (. 996              
 (.  حين   ) بيلة عامة959              
 نسجة (.أحين   ) كيمياء 996              
 حين   ) تلول (. 959              
 حين  )تـقنية مختبرات( 919              
 (تطبيقي حين ) تدريب 939              
 حين   ) بحل (. 933              

.    
         . 

  : على مستوى الدراسات العليا -ب   
  

 حين    ) كيمياء أنسجة متقدم (.  596                   
 حين    ) أنسجة متقدم (. 599                   

 حين    ) بيولوجية الخلية واألنسجة (. 599                   
 حين    ) تقنية نسيجية متقدمة (.  591                   
 ألنسجة (. حين    ) مواضيع مختارة في ا 556                   
 حين     ) علم األنسجة الوظيفي (.  199                  
 حين     ) مواضيع مختارة في األنسجة (. 193                  
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 : رسالل الماجستير 
 : شرفت عليهاأالرسالل التي  -أ   

     
 التاريخ       الجامعة       القسم       عنوان الرسالة   
توزيع بعض العناصر  -6

نسجة كلى وكبد أفى الثقيلة 
 الفلران

 هـ6963 صفر /   جامعة الملك سعود علم الحيوان   

دراسة نسيجية  -6
وكيميانسيجية على ممصات 

 العلق

 ـه6966صفر/   جامعة الملك سعود علم الحيوان    

التغيرات النسيجية  -9
والكيميانسيجية التى يحدثها 

   ينعقار اإلندوميثاس

 هـ6966ربيع األول/   جامعة الملك سعود علم الحيوان    

 التغيرات النسيجية -9
والكيميانسيجية التى يحدثها 

 عقار الباراستمول

 هـ  6966ذو القعدة/   جامعة الملك سعود علم الحيوان    

تغيرات الكيميانسيجية ال -5
التى يحدثها الرصاص فى قلب 

 وطحال الفلران

 هـ6965ربيع األول / جامعة الملك سعود وانعلم الحي   

 
  رسالل الدكتوراة التي أشرفت عليها:

 هـ.6999قمت باتشراف علي رسالة الدكتوراة التي قدمها الطالب مساعد بن عبداهلل الفرة عام 
 
 

 : التي حكمتهـــا والدكتوراةرسالل الماجستير  -ب  
 ختلفة.ل الدكتوراة في جامعة الملك سعود وفي جامعات المملكة المرسالو من رسالل الماجستير  العديد  قمت بتحكيم

 
 

   

 : عضوية اللجان والجمعيات العلميـــة
 عضو جمعية الحياة السعودية.          

  .عضو جمعية الحياة البريطانية          
 عضو الجمعية األمريكية لعلوم الحياة.           
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لية والمقروءة لمر األنشطة المتعلقة بخدمة المساهمات الثقافية، المقاتت واألحاديل في الوسالل ا
 :الجامعة والمجتمع فى  …(والمسموعة، وغيرها

  
     

   جامعة ، سة العامة لتعليم البناتفى الجامعة أو من قبل الرلاوالدكتوراة العديد من البحول ورسالل الماجستير تحكيم     -أ         
 ومبية للعلر جامعة نايف الع ، جامعة أم القري ، للعلوم والتقنية مدينة الملك عبدالعزيز العلمية،  عبدالعزيزالملـك                

 األمنية، جامعة الملك فيصل ، جامعة الملك خالد وبعض الجامعات العربية .                             
        

 المشاركة في بعض حلقات البرنامج التلفزيوني )نافذة على البيلة( للتحدل عن مشاكل التلول البيلي في سبع     ب       
                             حلقات من البرنامج.                 

                لول البيليالمشاركة في برنامج دالرة البحل من إذاعة الرياض للحديل عن الت    -ج      

اض بعض المقاتت عن التلول البيلي في جريدة فى فى الكتابة المشاركة    -د       ري  . ال

            

          المغربية والذي نظمته وزارة التعليم  في رحاب الجامعات ساهمت في برنامج األيام الثقافية للجامعات السعودية      هـ      

  . هـ حيل شاركت ببحل6/9/6963إلي   هـ63/1/6963العالي في المملكة في الفترة من               
  المملكة وجهات حكومية أخري في ت ليف كتاب يوضح   حماية البيلة في عهد ساهمت مع نخبة من أساتذة جامعات      -و     

  السلسة التي صدرت عن طريق ضمن الكتاب يل صدر هذاخادم الحرمين الشريفين الملك فهد إبن عبد العزيز، ح             
  مقاليد الحكم عامًا علي تولي خادم الحرمين الشريفين 69مرور  الي والجامعات السعودية بمناسبةوزارة التعليم الع             
 . هـ(6966 -6996 )            

    
  

  الكتب المؤلفة:
 . " دليل عملي كيمياء األنسجة" - أ

 . م6365 عام ، جامعة الملك سعود -الناشر : عمادة شلون المكتبات       
 . "دليل الطالب لعملي مقرر األنسجة الحيوانية" ب    

 .م6369 عام ، جامعة الملك سعود -كتاب الناشر : عمادة شلون الم     
 . "قياس التلول البيلي" -  ج   

 م.6366 عام،  لرياضا -الناشر: دار المريخ للنشر واإلنتاج الفني     
 .األطفال والتلول البيلي " " -د   

 م.6339 عام،(  66اإلصدار ) -الناشر : مؤسسة اليمامه الصحفية     
 . "كيمياء األنسجة النظرية والتطبيق" -هـ   

 م.6335 عام ، جامعة الملك سعود -الناشر: عمادة شلون المكتبات       
   .ألبعاد "المشكلة وا ,"تلوث المياه  -و   

 م.6335عام  ، ( 69اإلصدار )–الناشر: مؤسسة اليمامة الصحفية                
 .التطبيق والمدلوتت "  –" تحليل المني      -ز   

 . م6333عام  ،جامعة الملك سعود  –المكتبات عمادة شلون   الناشر:             
 " التقنية المخبرية في تحليل الغالط " .   -ح  
  م.6996جامعة الملك سعود، عام –الناشر: عمادة شلون المكتبات            
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 " .  " التلول بالغبار      –ط         
 م . 6996 عام،(  695اإلصدار )  –الناشر : مؤسسة اليمامة الصحفية              
 " التقنية المخبرية في تحليل الحصوات " .      –ي       

  م .6999عام  ،جامعة الملك سعود  –الناشر : عمادة شلون المكتبات                  
 
 
  الداخلى للمنازل" . التلول"     -ك        

  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم -اإلدارة العامة للتوعيةالعلمية والنشرالناشر:                   
 . (م6999)، والتقنية                      

 " التقنية النسيجية الخلوية"    -ل      
  م .(6999) عام ، جامعة الملك سعود  -الناشر : عمادة شلون المكتبات                  

 
     ". ت كيمياء أنسجة اإلنزيما"    -م  

 .(م  6995) ،جامعة الملك سعود  -الناشر : عمادة شلون المكتبات              
 
 برية في علم الدم " . " التقنيات المخ      -ن  

  .(م6991)،جامعة الملك سعود  -الناشر : عمادة شلون المكتبات             
 
 " علم كيمياء األنسجة ) التقنية وانفاق( .      -ص 

  (.6999جامعة الملك سعود،) -شلون المكتباتالناشر : عمادة                    
 لمختبرات الطبية " " مسرد في مصطلحات علوم ا      -ع    

 (.6969)جامعة الملك سعود ، –الناشر : عمادة شلون المكتبات               
 " التقنيات المخبرية في تحليل البول"    -ف     

 (.6966) ،جامعة الملك سعود –الناشر : عمادة شلون المكتبات               
 " علم األنسجة الوصفي".   –ق     

 .( 9969جامعة الملك سعود )  –لناشر  : عمادة شلون المكتبات ا              
     (.6965النقل ) طحماية البيلة من التلول الناتج عن وسال     -ر     

 . بالرياض للنشر جامعة نايفدار الناشر :              
 (. 6969تلول الغذاء " المصادر والمخاطر " )      -ش   

 .زهدي للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن الناشر : دار           
 

 

 الكتب المترجمة :

 "تلول هواء المدن".       

    .( م6336ترجمة إلصدار كتاب برنامج األمم المتحدة للبيلة )يونيب(  )        

 : النشاطات األكاديمية 

 (.   8718-8791رائد اللجنة اإلجتماعية في كلية العلوم , جامعة الملك سعود ,) 

 ( .  2002 -8771( و )  8791 – 8799ضو في مجلس كلية العلوم , جامعة الملك سعود ) ع
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 .  8799عضو في جمعية لجنة شؤون الطالب , كلية العلوم , 

 ( . 8719-8711عضو في مجلس مركز البحوث , كلية العلوم, ) 

 .   8770,  ساهمت في لجنة إعداد مقرارات الماجستير والدكتوراه في قسم علم الحيوان

 ( .  8719-8799عضو في لجنة تقنية المجاهر في قسم علم الحيوان , )

 عضو في لجنة تخصص علم الخلية والوراثة واألنسجة . 

حتفال الجامعة باليوبيل الفضي عام اإلعداد ال التي ساهمت فيالجامعة ممثال لكلية العلوم في اللجنة عضو في لجنة 
8712   . 

 ( .  2002 – 8771)  ممثال لكلية في الفترة من في جامعة الملك سعودلمي المجلس الععضو في 

 حتى اآلن.  8710مرشد أكاديمي لطلبة الدراسات العليا و البكالريوس منذ 

  هـ8122بالقسم منذ  لجنة خدمة المجتمع والعالقات العامة والثقافية واالجتماعية مقرر

 هـ 8122بالقسم منذ  والمبتعثين ( عضو اللجنة العليا ) الترقيات , المعيدين

 . هـ8122عضو لجنة المعيدين والمبتعثين بالقسم منذ 

 ( .  2001 -8770عضو في لجنة المشتريات في قسم علم الحيوان , )

 : المؤتمرات والندوات التي شاركت فيها 

/ 89-81الملك سعود , الرياض )الندوة األولى لجمعية علوم الحياة السعودية والتي عقدت في كلية العلوم , جامعة 
8/8799   . ) 

    1/8/8791-1 ,الندوة الثانية لجمعية علوم الحياة السعودية والتي عقدت في كلية العلوم , جامعة الملك عبدالعزيز , جدة 

 .   8791مؤتمر جمعية األحياء البريطانية , جامعة يورك , 

 ( .  82/2/8710-80لتي عقدت في كلية العلوم , جامعة الملك سعود )الندوة الرابعة لجمعية علوم الحياة السعودية وا

   8710مؤتمر الجمعية التجريبية البيولوجية البريطانية , جامعة ريدنج , 

 .   8718مؤتمر الجمعية البيولوجية البريطانية , جامعة أبردين , 

-82لتربية , جامعة الملك سعود , أبها , )الندوة الخامسة لجمعية علوم الحياة السعودية والتي عقدت في كلية ا
81/1/8718   . ) 

 ( .   8712/  2/  20-89المؤتمر العربي الثاني للعلوم والذي عقد في جامعة فاس بالمغرب ) 

 ( .  8712/  82/  88 – 7مؤتمر البيئة الثالث والذي عقد في باريس ونظمته وزارة شؤون البيئة الفرنسية ) 

/  2/  89- 81معية علوم الحياة السعودية والتي عقدت في كلية العلوم , جامعة الملك عبد العزيز ) الندوة السادسة لج
8712  . ) 

 ( .   8711/  9/  82- 80ندوة التلوث البيئي التي عقدت في عمان ونظمتها وزارة شؤون البيئة األردنية , ) 
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/  2/  22- 20في كلية الزراعة والعلوم البيطرية , القصيم ) الندوة السابعة لجمعية علوم الحياة السعودية والتي عقدت 
8711  . ) 

 .81/2/8711-82الندوة الثامنة لجمعية علوم الحياة السعودية والتي عقدت في كلية العلوم , جامعة الملك عبد العزيز, ) 

وم الحياة السعودية والتي عقدت في مركز أبحاث المياه والتي نظمتها وزارة الزراعة والمياه , الندوة التاسعة لجمعية عل
 ( .   8711/  2/  29 – 21الرياض , ) 

 ( .  2001/  9/  9 – 2المؤتمر العالمي للبروتين والذي عقد في كلية العلوم , جامعة بودا بيست المجر , ) 

 
 
 
 
 

 : ألبحاث المنشورةا
 

 :محَكمة ية وعالميةفى مجالت علمية محلية ، إقليماألبحال التالية نشر  تم         
 

1.   A. M. Abdl magjid ; M. El-Gohary and N.T. Taib.( 1978). Nasal glands of the one-

humped camel(Camelus dromedaries) and their possible function . Proc. Saudi Biol, 
Soc., (2), 123-130, (2 nd. Conf. Jedda). 

2.     N.T.Taib. (1980). Some Observations on Living Animals of Dentalium   entails L. J. Coll 
Sci, Univ. Riyadh, Vol. II, 129-144. 

3.  N.T.Taib. (1981). A Histochemical Study of Digestion and Digestive Enzymes in the 
Lizard    Uromastyx aegyptia. J. Coll. Sci., Uni.Riyadh,Vol. 12 (1), 163-173. 

4. F.M.EL-Amin ; A.Al-Saleh and N.T.Taib. (1981).A study of some Elecrolytes and Blood 
Traits of the One-humped camel (C.dromedarius) in Saudi Arabia. Proc. Saudi Biol. 
Soc., 5, 299-313, (4th Conf. Abha). 

5. N.T.Taib.(1980). Sites of absorption and Food Storage in the Gut of Dentalium 
 entalis L. J. Coll. Sci., Univ. Riyadh, 12 (1): 174-157.  

6.      N.T. Taib . (1981)  
          Gross Anatomy of the alimentary Canal of Dentalium entails L. 
          J.Coll. Sci.Uni.Riyadh,12(1),pp.139-145. 
7. M.M.Ibrahim and N.T.Taib. (1981). Histology, Histochemistry and Fine Structure of the 

Nasal Gland of the Squamate Lizard, Uromastyx aegyptia. J. Coll. Sci. Univ. 
 Riyadh, Vol. 12 (2), 401-414. 

8. M.F. Hussein ; F.M. EL-Amin; N.T.Taib and S. Basmael. (1982). The pathology of 
nasopharynageal myiasis in Saudi Arabin camel,( Camellus dromedrius).Veterinary 
Parasitology, Vol. 9, 253- 260. 

9. N.T.Taib; M.F. Hussein and F.M. EL-Amin. (1982). Schistosoma  bovis in Imported 
Oxen in Saudi Arabia. J. Coll. Sci., King Sadu  Univ., Vol. 13. (2), 287-289. 

10. N.T.Taib; B. Jarrar and M.H. EL-Ghandour.(1982). Morphology and Histology of the 
Alimentary Tract of Chalcides levitoni. Bangaldesh J. Zool. 10 (1), 1-14. 

11. N.T. Taib and B. Jarrar, (1983). Osbervation on the Histochemistry of the Alimentary 
Canal of  chalcides levitoni. Arab Gulf J. of Scient. Res. No. 1, Vol. 1, 187-202. 

12. N.T. Taib and B. Jarrar. (1983). Morphology and Histology of the Alimentary Canal of 
Mauremys caspica (Reptilia, Emydidae). Ind. J. Zool. Vol. 11, No 1, 1-12. 

13. N.T. Taib ; N.A.AL-Asgah and B. Jarrar. (1983).Morphology and Histology of the 
Alimentary Canal of Jerboa, Jaculus jaculus L. Ind. J. Zool. vol. II, No. 2, 27-34. 

14. F.M. EL-Amin ;  A. ELsobeil ; N.T. Taib and M. F. Hussain.(1983). Biochemical Indies 
of the Indigenous Nijdi sheep in Saudi Arabia.  Sudan J. Vet. Res. Vol. 5, 90-94. 
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15. N.T.Taib. (1984).  On Some Aspects of the Histochemistry of the Alimentary Canal of 
the Terrapin, Mauremys caspica (Gmelin).Bulltin Maryland Herpetological Society Vol. 
20. No.4,  123-13 

16. N.T.Taib. and B. Jarrar.(1985). A comparative Study of Enzyme Histochemistry of the 
Alimentary Tracts of Chalcides ocellatus, Uromastyx microlepis and Mauremys 
caspica. Arab Gulf J. Scient. Res. 3, (2), 667-678.  

17. N.T.Taib and B. Jarrar.(1985). Histochemical Characterization of Mucosubstances in 
the Tongue of  the Tarrapin Mauremys caspica J.B.S.R. Vol. 16 (2):pp. 239-247. 

18.  N.T.Taib and B. Jarrar.(1985). Histochemical analysis of mucosubstances in the 
lingual salivary  glands of the lizard Agama blandfordi. Sudan J. Science,vol.1:pp. 97 -
107           

19. N.T.Taib and B. M. Jarrar. (1985). Histochemical studies on the lingual salivary glands 
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