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 سيره ذاتية

 ريم بنت عطاهلل بن عبدالهادي العجمي

 المعلومات الشخصية
 في قسم علم الحيوان بجامعة الملك سعود مشاركأستاذ  الوظيفة الحالية

 20/10/1976 تاريخ الميالد

 سعودية الجنسية

 العنوان
 لسعودية ا المملكة العربية -لرياض ا –امعة الملك سعود ج -ة العلوم كلي - قسم علم الحيوان

 8055853  العمل فونيتل

 ralajmi@ksu.edu.sa البريد االلكتروني

 http://fac.ksu.edu.sa/ralajmi الموقع االلكتروني

 

 المؤهالت العلمية

 جامعة الملك -سم علم الحيوان ق -دكتوراه الفلسفة في علم الحيوان تخصص علم الحشرات الجزيئي  الدكتوراه

 (.2011)لمملكة العربية السعودية ا -ض الريا –سعود 

الرياض  –سعود  جامعة الملك -حيوان قسم علم ال  -ماجستير في علم الحيوان تخصص علم حشرات  الماجستير

 (.2005) المملكة العربية السعودية -

االمارات  –العين  –رات العربية المتحدة جامعة االما -ألحياء ا قسم علم -بكالوريوس في علوم الحياة  البكالوريوس

 (.1997)العربية المتحدة 

    

 واألعمال االدارية  التاريخ الوظيفي

لشؤون  وكيلة كلية العلوم

 الطالبات

 (حتى تاريخه -2020لمملكة العربية السعودية )ا -لرياض ا –امعة الملك سعود ج -كلية العلوم 

لة كلية مساعدة وكي

العلوم للدراسات العليا 

 والبحث العلمي

 (6/2020 -2019لمملكة العربية السعودية )ا -لرياض ا –امعة الملك سعود ج -كلية العلوم 

 قسم علم الحيوان وكيلة
 (2018– 2014لمملكة العربية السعودية )ا -لرياض ا –امعة الملك سعود ج -قسم علم الحيوان      

    أستاذ مشارك
 الى تاريخه( – 2018لمملكة العربية السعودية )ا -لرياض ا –امعة الملك سعود ج -سم علم الحيوان ق

 أستاذ مساعد
 )2018 – 2011لمملكة العربية السعودية )ا -لرياض ا –سعود  جامعة الملك -قسم علم الحيوان 

 محاضرة
 (2011 – 2008ة السعودية )ربيالمملكة الع -لرياض ا –امعة الملك سعود ج -قسم علم الحيوان 

 معيدة

 

 (2008 – 2001لمملكة العربية السعودية )ا -الرياض  –سعود  جامعة الملك -قسم علم الحيوان 

 والجمعيات عضوية اللجان

 
 

 عضوة
لمملكة العربية السعودية ا –الرياض  –سعود  جامعة الملك -كلية العلوم  -لجنة الشؤون الطالبية

 (هحتى تاريخ -2020)

 عضوة
 –عود س جامعة الملك -كلية العلوم  -للعلوم الجنائية البحتةرة برنامج الماجستير التنفيذي لجنة اد

 (حتى تاريخه -2020لعربية السعودية )االمملكة  –الرياض 

 عضوة
 –الرياض  –جامعة الملك سعود  -كلية العلوم  -الفنيين واالداريين بكلية العلوملجنة اعادة هيكلة 
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 (2021-2020ملكة العربية السعودية )الم

 مقررة
المملكة  –الرياض  –سعود  جامعة الملك -لية العلوم ك -لجنة تنفيذ ومتابعة االجراءات االحترازية

 (2021-2020العربية السعودية )

 عضوة

 رئيسة 

 ربية السعوديةلمملكة العا –لرياض ا -امعة األمير نايف للعلوم األمنيةج -لجنة أخالقيات البحث العلمي

 .حتى تاريخه( -2019)

 جامعة الملك - كلية العلوم -وحدة الدراسات العليا بوكالة كلية العلوم للدراسات العليا والبحث العلمي

 (2020 -2019لمملكة العربية السعودية )ا –لرياض ا –سعود 

 مقررة
المملكة العربية  –الرياض  –امعة الملك سعود ج -لية العلوم ك -سم علم الحيوان ق -لجنة االحصاء

 حتى تاريخه( -2019السعودية )

 عضوة
المملكة العربية  –الرياض  –سعود  جامعة الملك - كلية العلوم -لجنة برامج الدراسات العليا البينية

 (2020 -2019السعودية )

 مقررة
ائية دلة الجناأل لعلوم مجموعة العمل العلمية العربية لعلم الحشرات الجنائي التابعة للجمعية العربية

 2018المملكة العربية السعودية ) –الرياض  -جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  –والطب الشرعي 

 (.تاريخهحتى  –

 عضوة
لمملكة العربية ا –الرياض  –سعود  جامعة الملك - كلية العلوم -لجنة توزيع المعامل والمكاتب 

 (2019 – 2015السعودية )

 –الرياض  –سعود  جامعة الملك - كلية العلوم -توزيع الميزانية السنوية ألقسام كلية العلوم  لجنة عضوة

 (2016 – 2015المملكة العربية السعودية )

لمملكة ا –الرياض  –سعود  جامعة الملك - كلية العلوم -قسم علم الحيوان  –لجنة قبول الدراسات العليا  عضوة

 (2019 – 2012العربية السعودية )

لمملكة ا –الرياض  –سعود  جامعة الملك - كلية العلوم -قسم علم الحيوان  –لجنة تعيين المعيدات  عضوة

 (اريخهتحتى  – 2012العربية السعودية )

لمملكة العربية ا –الرياض  –سعود  جامعة الملك - كلية العلوم -قسم علم الحيوان  –لجنة الجرد  مقررة

 (2015 – 2011السعودية )

 –الرياض  –سعود  جامعة الملك - كلية العلوم -قسم علم الحيوان  –لجنة طلبيات الشراء الخارجي  مقررة

 (2015 – 2009) المملكة العربية السعودية

 – 2011لمملكة العربية السعودية )ا –الرياض  –سعود  جامعة الملك - كلية العلوم -برنامج التلمذة  منسقة

2013) 

 جامعة الملك - يةم والدراسات الطبأقسام العلو -د الحقيبة التعريفية لطالبات المرحلة الثانوية لجنة اعدا مقررة

 (2011 – 2010لمملكة العربية السعودية )ا –لرياض ا –سعود 

المملكة  –لرياض ا –سعود  جامعة الملك - كلية العلوم -قسم علم الحيوان  –لجنة العالقات العامة  عضوة

 (2011 – 2005دية )العربية السعو

 

 المؤتمرات وورش العمل
 

 اسم المؤتمر أو ورشة العمل

 

 نوع المشاركة

 

 التاريخ

 

 مكان االنعقاد

 عن بعد 23/11/2020 محاضرةملتقى التكامل المعرفي (محور 
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 )االرشاد

 عن بعد  8/9/2020-5 حضور المؤتمر العالمي للحشرات الجنائية

يا عن مكافحة المالردراسة مقرر 

هزيمة المالريا من الجينات الى )

 ( )نعليم عن بعد(العالم 

 -5/4/2020 حضور

10/5/2020 

 تعليم عن بعد

 جامعة هارفارد

األبحاث على حيوانات المعامل 

)نعليم عن  )بحوث الحياة البرية(

 بعد(

   CITIبرنامج  7/5/2020 حضور

 )دورة الكترونية(

األبحاث على حيوانات المعامل 

األلم والتوتر على الفئران )تقليل 

)نعليم عن  والجرذان بالمعمل(

 بعد(

   CITIبرنامج  6/5/2020 حضور

 )دورة الكترونية(

السالمة الحيوية للحيونات 

 بالمعامل )نعليم عن بعد(

   CITIبرنامج  6/5/2020 حضور

 )دورة الكترونية(

 

مؤتمر ومعرض الخليج العربي 

 لألدلة الجنائية

 ملكة البحرينم -فندق الخليج 14/11/2019-13 القاء محاضرة

ورشة عمل بعنوان ضمان الجودة 

في تحليل الحمض النووي 

الجنائي، مقارنة بين الحاضر 

 والمستقبل

 -جامعة األمير نايف للعوم األمنية 28/11/2018 حضور

 لمملكة العربية السعوديةا -الرياض 

ورشة عمل بعنوان االرشادات 

قدما في بناء التوجيهيه: المضي 

دليل الممارسات المثلى في فحص 

 خط اليد

 -جامعة األمير نايف للعوم األمنية 27/11/2018 حضور

 لمملكة العربية السعوديةا -الرياض 

المؤتمر الدولي الرابع للعلوم 

 الجنائية

القاء محاضرة بورشة 

 عمل

 -جامعة األمير نايف للعوم األمنية 27-29/11/2018

 ة العربية السعوديةكالممل -الرياض 

المؤتمر الدولي الرابع للعلوم 

 الجنائية

 -جامعة األمير نايف للعوم األمنية 29/11/2018-27 بوستر

 لمملكة العربية السعوديةا -الرياض 

دورة توصيف وتقرير المقرر 

 الدراسي

 ه30/2/1440-29 حضور

7-8/11/2018 

الرياض   -جامعة الملك سعود

 عوديةالمملكة العربية الس

ورشة تطوير القيادات النسائية 

 لوكيالت االقسام

الرياض   -جامعة الملك سعود 23/1/2018 حضور

 المملكة العربية السعودية

دورة مهارات التفكير ودمجها في 

 المناهج الدراسية

الرياض   -جامعة الملك سعود 14/11/2017 حضور

 المملكة العربية السعودية

ن للجمعية اللقاء الثاني والثالثو

 السعودية لعلوم الحياة

مكة المكرمة  –جامعة أم القرى  20/4/2017-18 القاء محاضرة

 المملكة العربية السعودية

جامعة الملك سعود الرياض المملكة  23/3/2017 حضور التأثير االيجابي من خالل الكلمات

 العربية السعودية
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المؤتمر السعودي الدولي الثاني 

وم األدلة للطب الشرعي وعل

 الجنائية

الرياض  –فندق االنتركونتينتال  8/3/2017-5 القاء محاضرة

 المملكة العربية السعودية

اليات اكتشاف الموهوبين 

 والمبدعين وتدريسهم

جامعة الملك سعود الرياض  المملكة  20/12/2016 حضور

 العربية السعودية

لك سعود الرياض المملكة جامعة الم 24/3/2016 حضور أساسيات التقييم الوظيفي

 العربية السعودية

( SWOTورشة العمل التحليلية )

هندرة العمليات االدارية.. ارتقاء 

 وتميز

جامعة الملك سعود الرياض المملكة  9/3/2016 حضور

 العربية السعودية

المؤتمر الثاني عشر للجمعية 

 األوروبية للحشرات الجنائية

 جامعة هدرزفيلد 9/5/2015-6 حضور

 المملكة المتحدة

دورة التخطيط للموارد البشرية في 

 األقسام األكاديمية

جامعة الملك سعود الرياض المملكة  19/1/2014 حضور

 العربية السعودية

ورشة عمل المرأة القيادية في بيئة 

 التعليم العالي

 لرياضا –فندق ماريوت  8/12/2014 حضور

 المملكة العربية السعودية

مي الثامن للحشرات المؤتمر العل

 ثنائية األجنحة

 لمانياأ -بوتسدام  15/8/2014-10 حضور

 

 

 

 خدمة المجتمع

 مكان االنعقاد الجهة المستفيدة التاريخ نوع المشاركة

لمشاركة كعضوفي لجنة التحكيم 

الرئيسية في األولمبياد الوطني 

 اللبداع العلمي

مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله  2020
 )الموهوبين (موهبةلرعاية 

ربية المملكة الع -عن بعد

 السعودية

محاضرة عن الحشرات الجنائية 

 وتطبيقاتها

جامعة  -عمادة شؤون المكتبات 2019

 الملك سعود

المكتبة المركزية )شطر 

 امعة الملك سعودج -الطالبات(

دورة استخالص الحامض النووي 

من أنسجة حيوانية مختلفة وقياس 

حامض النووي تركيز ونقاوة ال

 المستخلص

 -كلية العلوم -قسم علم الحيوان امعة الملك سعودج -كلية العلوم 2019

 جامعة الملك سعود

ورشة عمل استخالص الحامض 

النووي من األنسجة الحيوانية 

وتفاعل البلمرة المتسلسل  المختلفة

 والرحالن الكهربائي

 -كلية العلوم -انقسم علم الحيو امعة الملك سعودج -كلية العلوم 2019

 جامعة الملك سعود

ورشة عمل استخالص الحامض 

 النووي من األنسجة الحيوانية

الرياض  -جامعة الملك سعود امعة الملك سعودج -كلية العلوم 2018

 كة العربية السعوديةالممل –

المشاركة كعضوفي لجنة التحكيم 

الرئيسية في األولمبياد الوطني 

 لالبداع العلمي

سسة الملك عبدالعزيز ورجاله مؤ 2016

 لرعاية الموهوبين )موهبة(

المملكة العربية  –الرياض 

 السعودية

المشاركة كعضوفي لجنة التحكيم 

الرئيسية في األولمبياد الوطني 

 لالبداع العلمي 

مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله  2015

 لرعاية الموهوبين )موهبة(

المملكة العربية  –الرياض 

 السعودية

المشاركة كرئيسة لجنة تحكيم في 

األولمبياد الوطني لالبداع العلمي 

مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله  30/1/2014

 لرعاية الموهوبين )موهبة(

ربية المملكة الع -القصيم 

 السعودية
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مسار البحث العلمي في منطقة 

 القصيم

المشاركة كعضو لجنة تحكيم في 

ني المرحلة النهائية لألولمبياد الوط

لالبداع العلمي مسار البحث 

 العلمي 

مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله  18/3/2013

 لرعاية الموهوبين )موهبة(

المملكة العربية  –الرياض 

 السعودية

المشاركة كرئيسة لجنة تحكيم في 

األولمبياد الوطني لالبداع العلمي 

 مسار البحث العلمي 

مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله  2013

 ية الموهوبين )موهبة(لرعا

حائل والقصيم والجوف 

 المملكة العربية السعودية

المشاركة في الجزء العملي لورشة 

عمل طرق استخالص الحامض 

 النووي

 

جامعة الملك سعود الرياض  قسم علم الحيوان 2010

 المملكة العربية السعودية

 براءات االختراع والجوائز

- Methanol extract of grape seed nanoparticles. 

 

- GUAVA seed (PSIDIUM GUAJAVA) nanoparticles as antibacterial agents. 

 

 .2019عام جائزة عميد كلية العلوم للوكيلة المتميزة في اقسام كلية العلوم النسائية بجامعة الملك سعود ل -

ت العربية الماراالشرف في جامعة ا جائزة الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان للخريجات الحاصالت على امتياز مع مرتبة -

 .1993المتحدة عام 

 

 والترجمة  النشر العلمي
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د عند بدراسة الصفات الشكلية وتركيب هيدروكربونات الجلي Chrysomya albicepsتقدير عمر األطوار اليرقية لذباب 

 .8/12/2020تاريخ منح الدرجة: . درجات حرارة مختلفة

 البة زينب العبداللطيف بعنواناالشراف كمشرف رئيسي على رسالة الماجستير للط

 عن طريق في التعرف على الجثث المجهولة Musca domesticaو Chrysomya albicepsفعالية يرقات الذباب من نوعي 

 .16/10/2020تاريخ منح الدرجة: . تحليل محتويات القانصة

 االشراف كمشرف رئيسي على رسالة الماجستير للطالبة منى الشمري بعنوان 

لكة رياض، المماطن والاستخدام المن الموجود طبيعياً على نبات الطماطم كدليل حيوي لتواجد المعادن الثقيلة في حفر البكفاءة 

 العربية السعودية.

 على رسالة الماجستير للطالبة شروق البسيوني بعنوان مساعداالشراف كمشرف 

 كة العربية السعوديةمدينة الرياض، الممل األغنام والماعز فيوالتعريف الجزيئي لليرقات المسببة للنغف األنفي في  االنتشار

 

 االشراف كمشرف رئيسي على رسالة الماجستير للطالبة لولوه الفوزان بعنوان

ً في المملكة العربية السعودية   تأثير سم النحل من سالالت النحل الُمعرفة جزيئيا

 .12/3/2019على نمو بعض السالالت البكتيرية. تاريخ منح الدرجة: 

 

 االشراف كمشرف مساعد على رسالة الماجستير للطالبة عائشه الكعبي بعنوان

ة: الدرج تأثير عسل النحل وبعض منتجاته على معدل اإلنضاج الخارجي والتعبير الجيني لبويضات األغنام. تاريخ منح

24/3/2019. 

 

 بعنواناالشراف كمشرف مساعد على رسالة الماجستير للطالبة هاله الجهني 

مختارة من  في مناطق COIالتعريف الجزيئي للخنافس )غمدية األجنحة( ذات األهمية في الطب الشرعي باالعتماد على جين 

 4/5/2017المملكة العربية السعودية. تاريخ منح الدرجة: 

 

 االشراف كمشرف رئيسي على رسالة الماجستير للطالبه هند الحربي بعنوان

تاريخ منح   السعودية. لعربيةاالبل والتحقق من إصابته طبيعياً ببكتيريا الريكتسيا والبوريليا في المملكة ا التعريف الجزيئي لقراد

 12/3/2017الدرجة: 

 االشراف كمشرف رئيسي على رسالة الماجستير للطالبه ساره الشهراني بعنوان

 ة العربية لمملكس االبتدائية في محافظة بيشة، االتعريف الجزيئي والتركيبي الدقيق لقمل رأس اإلنسان بين فتيات المدار

 26/5/2015تاريخ منح الدرجة: السعودية. 

 10/4/2014تحكيم رسالة الماجستير للطالبة مشاعل المطوع بتاريخ 

 15/12/2016تحكيم رسالة الماجستير للطالبة امنه تركستاني بكلية العلوم بالدمام بتاريخ 
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