
 

 :السيرة الذاتية
 

 حـمود بن فــارس بن علي القحـم البلوي   :  االسم

 سعودي  :الجنسيــة

 أستاذ :المرتبة العلمية

 .  قسم علم الحيوان ، كلية العلوم ، جامعة الملك سعود  :مكان العمل

، المملكة العربية السعودية  11451، الرياض 2455ص .ب   :العنوان

 . 

 0554559707:  جوال  , 4675921ت. 

 المؤهالت العلمية:
 : درجة البكالوريوس

    العلوم  اسم الكلية:

 جامعة الملك سعود  اسم الجامعة:

 الرياض ، المملكة العربية السعودية . :  موقع الجامعة

 م24/6/1975الموافق :      هـ15/6/1395 تاريخ الحصول على الدرجة : 
 

 : درجة الماجستير

 الغابات والموارد الطبيعية.  اسم الكلية:

 جامعة والية كلورادو  :سم الجامعةا

 فورت كولنز ، كلورادو ، الواليات المتحدة األمريكية موقع الجامعة:

ــــــــــــــق :      هـــــــــــــــ27/9/1400  تاريخ الحصول على الدرجة :  المواف

 م8/8/1980
 

 : درجة الدكتوراه 

 الغابات والموارد الطبيعية.     اسم الكلية:

 جامعة والية كلورادو  الجامعة:سم ا

 ، كلورادو ، الواليات المتحدة األمريكية  فورت كولنز : موقع الجامعة

 م17/12/1983الموافق :    هـ13/3/1404تاريخ الحصول على الدرجة : 
 

 بيئة وبيولوجيا األسماك . :   التخصص الدقيق 

 

 

 

 

 

 



 التاريخ الوظيفي وعضوية المجالس:
 

علــــم الحيــــوان بكليــــة العلـــــوم بجامعــــة الملــــك ســـــعود منــــذ أســـــتاذ بقســــم  (1

 م وحتى اآلن.10/10/1999هـ الموافق 1/7/1420

ــذ  (2 ــم الحيــوان بكليــة العلــوم بجامعــة الملــك ســعود من أســتاذ مرــارك بقســم عل

هـــــــــ الموافــــــــق 30/6/1420م وحتــــــــى 7/5/1989هـــــــــ الموافــــــــق 2/12/1409

 م.9/10/1999

ــة (3 ــوان بكلي ــم الحي ــذ  أســتاذ مســاعد بقســم عل ــك ســعود من ــوم بجامعــة المل العل

ـــــــق 9/1/1404 ـــــــى 15/10/1983هــــــــ المواف ـــــــق 1/12/1409م وحت هــــــــ المواف

 م.7/4/1989

ــــي  (4 ــــك ســـــعود ف ـــــوم بجامعــــة المل ــــة العل ــــوان بكلي ــــم الحي ــــد بقســـــم عل معي

 م.21/7/1975م الموافق 11/7/1395

هـــــ الموافــــق 1406/1407أمــــين ســــر مجلــــس قســــم علــــم الحيــــوان لعــــام  (5

1986/1987. 

ـــية العلــوم فــي عــام  ممثــل (6 هـــ 1406/1407قســـم علــم الحـــيوان بمجلـــس كل

 .1986/1987الموافق 

هــــ وحتـــى 1425عضـــو فـــي براـــام  ماجســـتير العلـــوم للعلـــوم البيئيـــة منـــذ  (7

 .هـ1430

 هـ.5/9/1429هـ وحتى 20/2/1426رئيس قسم علم الحيوان منذ  (8

وحتـى  هــ6/2/1426رئيس براام  ماجستير العلوم في التنوع اإلحيائي منذ  (9

 هـ.6/2/1430

هــ 1425منـذ  اإلحيائيعضو في مجلس براام  ماجستير العلوم في التنوع   (10

 .هـ1430وحتى 

 هـ.30/6/1435هـ وحتى 6/9/1429كيل كلية العلوم منذ و  (11

 .هـ30/6/1435هـ وحتى 1429أمين مجلس كلية العلوم منذ   (12
 

 الخبرة التدريسية :
الملـــك ســـعود بتـــدريس البـــة البكـــالوريوس قمـــن منـــذ التحـــاقي بجامعـــة          

والدراسات العليا عددا مـن المقـررات الخا ـة بعلـم الحيـوان العـام والعلـوم الصـحية 

 بيولوجيا األسماك والتصنيف والبيئة المائية وكذلك حماية البيئة.خا ة و

 

 ومن المقررات التي أقوم بتدريسها: 

حين  ,   521  حين  , 499 ,حين    374,  حين   320  حين  ,  305,  حين   103

 700حييين  ,  600  حييين  , 621حييين  ,   574حييين  ,   573  حييين ,  572

 تنح .  600و حن  

Teaching Courses 



 

 

 االهتمام البحثي الجاري:
 . بعض الدراسات البنولوجنة على أسماك الخلنج العربي والبحر األحمر 

  العربنة السعوديةالمملكة بعض الدراسات البنئنة للمناه العذبة في. 

  والسلوربعض الدراسات البنئنة على اسماك البلطي الننلي. 

 . مسح شامل ألسماك المناه العذبة في شبة الجزيرة العربنة 

  بعض الدراسات الخاصة بحماية الحناة الفطرية في المملكية العربنية السيعودية

. 
 

 الجمعيات العلمية:
 . الجمعنة السعودية لعلوم الحناة 

  األسماك األمريكنة .جمعنة 

 . جمعنة األسماك الصحراوية 

 . جمعنة األسماك الناباننة 

 . جمعنة األسماك اآلسنوية 

 . البنئة والتنمنة 
 

 المؤتمرات والندوات العلمية :
  هــــ 22/7/1405حمايـــة البيئــة،  أبهـــا،  المملكـــة العربيــة الســـعودية،  اــدوة

 م .12/4/1985الموافق 

  السـعودية لعلوم الحياة ، الرياض ، المملكـة العربيـة الندوة التاسـعة للجمعية

 م .18/3/1986هـ الموافق 11/7/1406السعودية ، 

  اســــتراتيجيات وبرامــــ  التنميـــة اإلقليميـــة والريفيـــة فـــي المملكــــة العربيـــة

 م .14/2/1987هـ الموافق 13/8/1407السعودية، الرياض، 

  ــــياة الفطــــرية فـــي المملكــــة العــــربية اـــدوة امكاايــــات المحاف ـــة علـــى الحـ

ــــرة  ــــاض خــــالل الفت ـــــ  17الســـــعودية ، بالري ــــق19/6/1407ـ ـــــ المواف ـــــ  15  ه ـ

   م .18/2/1987

 ملكــة العربيــة الســعودية ، النــدوة الثاايــة عرـــر للنــواحي البيولوجيــة فــي الم

هــ الموافـق 23/5/1410ـــ  21، المملكة العربيـة السـعودية ، خـالل الفتـرة الريـاض

 م.21/12/1989ــ  19

 المملكـة العربيـة الســـعوديةالندوة الوانيـة عـن البيئـة والتنميـة، الريـاض ، ،

 م.20/3/1990ــ  18هـ الموافق 23/8/1410ــ  21خالل الفترة 

  الحلقـة الدراسـية الثااية عن االعتماد والـمحاف ة على المـوارد الفطريـة فـي

 6هـ الموافق 13/11/1410ــ  12فترة المملكة العربية السعودية، الرياض، خالل ال

 م .8/5/1990ــ 



  ، ادوة التعلـيم البيئـي مـن خــالل المـدارس واألاديـة ومراكـز التوعيـة البيئيـة

 م .16/11/1991هـ الموافق 10/5/1412الريـاض، المملكة العربية السعودية ، 

  ــة واـــر( االســتثمار(، الريــاض، المملكــة اــدوة االســتزراع الســـمكي يالتقني

ـــــــ  11هــــــ الموافـــــق 22/10/1413ـــــــ  19  العربيـــــة الســـــعودية، خـــــالل الفتـــــرة

 م.12/4/1993

  الندوة السـادسة عرـر للجمعية السـعودية لعلوم الحيـاة ، الريـاض ، المملكـة

ـــــــ  21هــــــ الموافـــــق 22/10/1415ـــــــ  20العربيـــــة الســـــعودية ، خـــــالل الفتـــــرة 

 م.23/3/1995

 لريـاض، المملكـة العربية السـعودية، خـالل الندوة األولى للعلوم الزراعية ، ا

 م .27/3/1997ــ  25هـ الموافق 18/11/1417ــ  16الفترة 

  التنمية وتـأثيرها في البيئـة ، الريــاض ، المملكــة العربيـة السـعودية ، خـالل

 م .9/1997/ 23الى 21هـ الموافق 1418 فر/ 28من  الى 25الفترة 

 ــ ــي المملك ـــالي ف ــيم الع ــة مســتقبلية ي اــدوة التعل ــة الســعودية ي رمي ة العربي

هــ الموافـق 28/10/1418ـــ  25  الرياض، المملكة العربية السعودية، خالل الفتـرة

 م .25/2/1998ــ  22

  ــة ــة العربي ـــاض، المملك ــة، الري ـــرفة التجاري ـــدوة االســتزراع الســـمكي، الغ ا

 م .22/2/1999السعودية، 

 رــريفين الملــك فهــد بــن عبــدالعزيز ال  المــؤتمر العــالمي عــن خــادم الحــرمين

ــــــة الســــــعودية،  ــــــة العربي ــــــك ســــــعود ،الرياض،المملك ــــــة المل ــــــع، جامع وااجازات

 م.11/10/2001

  ،اــدوة التصــحر، جامعــة الملــك ســعود، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية

 م.2004

  ــة،من ــة الجاف ــة والبيئ ــى  5مــؤتمر المــوارد البيئي ــاض، 6/12/2004ال ، الري

 ة السعودية. المملكة العربي

  ،مـــؤتمر الرـــراكة بـــين الجامعـــات والقطـــاع الخـــاص فـــي البحـــ  والتطـــوير

ــة الســعودية، مــن  ــاض، المملكــة العربي ــى  1الري ــى  10هـــ الموافــق 3/3/1426ال ال

 م.12/4/2005

  ،ورشــة عمــل الممارســات الفعالــة لكقســام األكاديميــة ، جامعــة الملــك ســعود

 م.2/5/2005هـ الموافق23/3/1426‘ المملكة العربية السعودية’الرياض 

  م.2006الموافق  هـ1428مقرر الجلسة األولي في المؤتمر الثااي للمياه 

 ــة الجافــة ــة والبيئ ــااي للمــوارد المائي ــدولي الث هـــ، الموافــق 1428المــؤتمر ال

 م الرياض ـ المملكة العربية السعودية.2006

 عربيـة السـعودية مؤتمر الجمعية السعودية الجيولوجية، الريـاض ،المملكـة ال

 م .2007هـ الموافق 1428

  ـــ  4رئيس جلسة في المؤتمر العالمي عن المها العربي في الجزيرة العربيـة

 م ــ الرياض ــ المملكة العربية السعودية.23/4/2007ــ  21الموافق  6/1428



  مقرر اللجنة العلمية للمؤتمر الثال  للعلوم الذي عقد في جامعة الملـك سـعود

 م.10/3/2007الموافق هـ20/21428

  ،ــاة رئــيس جلســة فــي مــؤتمر المهــا العربــي، الجمعيــة الســعودية لعلــوم الحي

 م.2007هـ الموافق 1428الرياض، المملكة العربية السعودية، 

  م 10/3/2007هــــ الموافـــق 20/2/1428المـــؤتمر الســـعودي الثالـــ  للعلـــوم

 الرياض ـ المملكة العربية السعودية.

  ــك ســعود، الريــاض، ورشــة عمــل تطــوير العلــوم والريااــيات، جامعــة المل

 م .9/1/2008ــ  8الموافق  30/12/1428ــ  29المملكة العربية السعودية 

 مركز التميز لكبحاث التنوع اآلحيائي، الرياض، المملكة العربية  ورشة عمل

 م .13/1/2008الموافق  4/1/1429السعودية 

  جامعــة الملــك ســعود ي المفهــوم ورشــة عمــل عــن مراكــز التميــز البحثــي فــي

 هـ .1429والتطبيق(, الرياض, المملكة العربية السعودية 

  المرــاركة فــي كرســي بحــ  األميــر ســلطان بــن عبــدالعزيز للبيئــة والحيــاة

 هـ.1429الفطرية, الرياض, المملكة العربية السعودية 

  هـ . 16/12/1429المراركة في ورشة عمل تطوير الجامعة 

 22راام  اداء المرموسين في الفترة من الثالثاء ــ  الخميس المراركة في ب 

 م. يدورة تدريبية( .29/5/2008ــ  27هـ , الموافق 24/5/1429ــ 

   ادوة دور أعضاء هيئة التدريس في االستفادة من المكافـتت  وحـوافز التميـز

 م.16/11/2008هـ الموافق 18/11/1429ــ جامعة الملك سعود, الرياض في 

  اقـــال الواجبـــات المنزليـــة ـــــ جامعـــة الملـــك ســـعود  ـــــ الريـــاض فـــي حلقـــة

 هـ 25/11/2008هـ الموافق 27/11/1429

  ورشــة عمــل تطــوير مبــااي الجامعــة ــــ جامعــة الملــك ســعود ــــ الريــاض فــي

 م .16/12/2008هـ الموافق 18/12/1429

  ورشــــة عمــــل التطــــوير والجــــودة يجامعــــة الملــــك ســــعود, الريــــاض( فــــي

 م .3/11/2008الموافق هـ 3/11/1429

  ورشة عمل ملـف المقـرر والتقـويم ـــ كليـة العلـوم  ـــ جامعـة الملـك سـعود ـــ

 م.15/3/2009ــ 14هـ الموافق 18/3/1430ــ  17الرياض في 

  ورشــة عمــل كرســي استكرــاد المــوارد المائيــة فــي الربــع الخــالي ــــ جامعــة

 م .13/5/2009هـ الموافق 18/5/1430الملك سعود في 

 العمل األولى بكرسي ابحاث الداا  ورشةDNA  : ي ابحاث الحمـ  النـووي

 هـ . 29/5/1430بوابة الى اقتصاد المعرفة ي 

  ورشة عمل الخريجون وجهات التوظيف : رأيكم يهمنا ــ جامعة الملك سعود

 هـ.9/6/1430ــ  8ــ كلية العلوم ــ الرياض 

 عليم العالي، جامعة الملـك اللقاء التحضيري للمؤتمر األول لطالب واالبات الت

  م.2009هـ الموافق 1430سعود، الرياض، 



  ورشــــة العمــــل التوعويــــة الثاايــــة ــــــ جامعــــة الملــــك ســــعود  ــــــ  الريــــاض

30/5/2009. 

  م. 03/04/2012هــ الموافـق 11/05/1433يوم التميز البحثي األول الثالثاء

 رئيس محاارة د/ العريني ــ قضايا النرر العلمي.

 ـــ  24ثــااي لمنــاه  الريااــيات فــي التعلــيم ــــ الثالثــاء واألربعــاء المــؤتمر ال ـ

ـــ جامعــة الملــك 25/06/1433 ـــ الجمعيــة الســعودية للعلــوم الريااــية يجســر( ـ هـــ ـ

 .سعود

  اـــدوة تدشـــين اـــادي المبـــادرون بكليـــة العلـــوم والتـــي ا متهـــا وكالـــة الكليـــة

 هـ.28/04/1434للتطوير والجودة في 

 يات خبـراء المراجعـة الداخليـة عـن زيـارة لقسـمي ادوة مناقرة تقرير وتو 

ــة الكليــة للتطــوير والجــودة فــي  الكيميــاء الحيويــة والريااــيات والتــي ا متهــا وكال

 هـ.28/04/1434
 

 الكتب :
ــي، .1 ــوي، الجهن ــك، البل ــد  ــال  ،حمــود  والســعيد عــوض متيري  . محم

الملـك ســعود،الرياض العملــي فـي البيئــة الحيوااية.النرـر العلمــي م( . الـدليل 2002ي

 .  العربية السعودية ،المملكة

 النرـر العلمـي والمطـابع، علم األسـماك.   م(.2006 حمود فارسي البلوي، .2

 ، المملكة العربية السعودية.الرياض جامعة الملك سعود،
 

 ولجان الدراسات العليا : اإلشراد
 عــام  عضــو فــي لجنــة امتحــان االــب الدراســات العلـــيا/ اجــم الــدين خنفــي فــي

 م.1986هـ الموافق 1406

 هـ1422حتى عام  على االب دراسات عليايماجستير( خالد الغاام  اإلشراد 

 على االب الدراسـات العليـا يماجسـتير(/ عـامر الضـاحي حتـى عـام  اإلشراد

 هـ.1421

 هـــ وحتــى عــام 1422خالــد الغــاام مــن عــام  الــدكتوراهعلــى االــب  اإلشــراد

 هـ.1426

  هـ.1423الرامل للطالب  الح القريري في عام عضو في لجنة االختبار 

  ــــي ــــب محمــــد ســــعد العيســــى ف ــــار الرــــامل للطال ــــة االختب ــــي لجن عضــــو ف

 . هـ1425الدراسي الثااي من عام   الفصل

  الرـامل للطالــب سـعد حسـين القحطـااي فـي الفصــل  االختبـارعضـو فـي لجنـة

 هـ.1425الدراسي الثااي من عام 

  هــ 1425امعة أادريا في الهند فـي عـام في ج دكتوراهممتحن خارجي لدرجة

 م.2004الموافق 

  عضو في لجنة مناقرة رسالة الماجسـتير للطالب/محمـد سـعيد المطيـري فـي

 هـ.1425الفصل األول 



  االشــراد علــى االــب الدراســات العليا/حســين النــاظري فــي براــام  التنــوع

 هـ .1430اآلحيائي حتى عام 

 في براـام  التنـوع   حمد سعيد الجزاعاالشراد على االب الدراسات العليا/م

 هـ .1430اآلحيائي حتى عام 

  عضو لجنة اختبار االب الماجستير/ ابراهيم محمد عقيلي فـي الفصـل الثـااي

 هـ.1432/1433من العام الجامعي 

  ــال  ــديقي عــام ــدكتوراه/ مزمــل اقب ــة ال ــار الرــامل لطالب ــة االختب ــرر لجن مق

 هـ.1432

  هــ 1430الدكتوراه/ مزمـل اقبـال  ـديقي منـذ عـام مررد على االبة درجة

 وحتى اآلن.

  هـ.1433مقرر لجنة االختبار الرامل لطالب الدكتوراه/ وليد الدغيم عام 

  هــ وحتـى 1432/1433مررد على االب الـدكتوراه/ وليـد الـدغيم منـذ عـام

 هـ1437

  هــ وحتـى 1432/1433مررد على االب الماجستير/ علي حكمـي منـذ عـام

 هـ1436ا

  هــ وحتـى 1433مررد بديل على االب الدكتوراه/ هاشم الزهرااي منذ عـام

 هـ1435

  هــ وحتـى 1440مررد على االب الدكتوراة/ عبد الرحمن العتيبي منـذ عـام

 االن

 المجتمع: وخدمة على مستوى الكلية والجامعة اللجان 
 هــ الموافـق1404في لجنـة الدراسـات العليـا فـي قسـم علـم الحيـوان منـذ   عضو 

 وحتى اآلن.  م 1984

  ــذ ــوان من ــم الحي ــات والتفــرق العلمــي بقســم عل ــة الترقي هـــ 1404عضــو فــي لجن

 م وحتى اآلن .1984الموافق 

 هــــ 1404علـــم الحيـــوان منـــذ  عضـــو فـــي لجنـــة المعــــيدين و المبتــــعثين بقســـم

 م( .1992هـ ي1414وحتى م( 1984ي

  م.1984هـ الموافق 1404عضو في لجنة المكتبة في عام 

  هــ 1408م( وحتـى 1984هــ ي1404منـذ  فـي لجنـة السـالمة بكليـة العلـومعضو

 م( .1988ي

 هــــــ الموافـــــق 1405/1406 عضـــــو فـــــي لجنـــــة التـــــدريب فـــــي كليـــــة العلـــــوم

   .م1985/1986

  عضـو فــي لجنــة االمتحااـات فــي كليــة العلـوم يالفصــل الدراســي الثـااي( فــي عــام

 م.1990هـ الموافق 1410

  انيـة للحيـاة الفطريـة واامائهـا فـي بالهيئـة الوعضو في لجنـة األرااـي الرابـة

 م.1990هـ الموافق 1410عام 



  عضــو فــي لجنــة اعــداد خطــة درجــة الــدكتوراه فــي قســـم علــم الحيــوان فــي عــام

 م.1996هـ الموافق 1416

  هــ 1416عضـو في لجنة التخصــص الرئيسـي والفرعـي بكلــية العلـوم فـي عـام

 م.1996الموافـق 

  االبــة دكتــوراه بالرئاســة العامــة لتعلــيم البنــات فــي عــام عضــو فــي لجنــة اختبــار

  م.1996هـ الموافق 1416

  هـــ 1417عضـو فــي لجنـة تقــويم درجـة الماجســتير بقسـم علــم الحيـوان فــي عـام

 م.1997الموافق 

  هـــ 1421عضـو فـي لجنـة تحريــر مجلـة جامعـة الملـك ســعود ي العلـوم( منـذ عـام

 هـ.1423  وحتى

 يــــة العلــــوم مــــن  ــــندو( التعلــــيم العــــالي فــــي مقــــرر لجنــــة تمويــــل معامــــل كل

 هـ.1423عام

  ســاهمن بتحكــيم عــدد مــن البحــوث والمرــاريع لــبع  الــدوائر الحكوميــة فــي

 المملكة العربية السعودية.

  ساهمن في اعداد كتيب لتدريب مدرسي المدارس الثااوية بـوزارة المعـارد فـي

 م.1989هـ الموافق 1409عام 

 وكتابة بع  المقاالت فـي الصـحف والمجـالت  ساهمن بإلقاء بع  المحاارات

 .رية في المملكة العربية السعوديةالمحلية عن أهمية المحاف ة على الحياة الفط

  اررت مقال عن اهمية المحاف ة على التنوع الفطري في مجلة عالم الحيـاة عـام

 م. 2004هـ الموافق 1425

  ــي  العقبــة ــا اســماك الهــامور فــي خل ــة دراســات حكمــن بحــ  عــن بيولوجي لمجل

 االرداية.

  م عن اسماك اكااثوبراما.26/3/2007تحكيم بح  لمجلة دراسات االرداية في 

  هـ1435هـ وحتى 6/9/1429العلوم منذ مقرر لجنة المرتريات في كلية. 

  هـ.6/9/1429 فيعضو لجنة الواجبات المرتركة بالجامعة 

 الموافـق  2/4/1430في  شاركن في تحكيم ترقية لجامعة الملك عبد العزيز بجده

 .م29/3/2009

  هـــــ الموافــــق 17/5/1430  األردايــــةتحكــــيم بحــــ  لمجلــــة دراســــات الجامعــــة

 .م12/5/2009

 وم فـي العـام شاركن في مرـروع بحـ  مـدعوم مـن مركـز البحـوث فـي كليـة العلـ

 .هـ1429/1430الجامعي 

  هـ ولمدة عام.08/05/1433اللجنة العليا بكلية العلوم اعتباراً من 

  م.1435/2013جامعة الجود  –تحكيم مرروع بح  عن أسماك الجامبوزيا 

  ــوك ــة لجامعــة تب ــة للموســوعة العلمي ــاء البحري تحكــيم مرــروع بحــ  عــن األحي

 م.1435/2013

  هـ.1429مررد على اللجنة الثقافية بالكلية عام 



  هـ.1429مررد على اللجنة الريااية بالكلية عام 

  علـى مسـتوى الجامعـة  تـأمين المـواد الكيميائيـة اقترا  آليات تسـريعمقرر لجنة

 هـ.1433/1434

  هـ1439وحتى  1431مقرر لجنة السالمة بالكلية منذ عام. 

  مقرر لجنة زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين ومن في حكمهـم

 ..هـ 1434بالكلية عام 

 1433ام منـذ عـ مقرر لجنة ترقيـات أعضـاء هيئـة التـدريس بقسـم علـم الحيـوان 

 .وحتى اآلن

 هـ.1435 هـ وحتى1434منذ عام  مقرر لجان اختيار الوظائف بالكلية 

  هـ. 1439/1440عضو  في لجنة تطوير  متحف علم الحيوان 
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