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 المهارات اللغوية  

 اللغة قراءة  كتابة  تحدث
 العربية  ✓  ✓  ✓
 االنجليزية  ✓   ✓

 أخرى    

 
 المؤهالت العلمية والشهادات )بدءا من األحدث( 

 التاريخ  الشهادة األكاديمية مكان الصدور  العنوان
الفلسفة في تخصص مفصليات   دكتوراه كلية العلوم للبنات بالدمام -  الدمام

)حشرات(  وطفيليات  

1430 

  وطفيلياتمفصليات علوم في  ماجستير كلية العلوم للبنات بالدمام الدمام

 )حشرات( 
1422 

 1414 علم الحيوان  يعلوم ف بكالوريوس كلية العلوم للبنات بالدمام الدمام

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة 

Studying the Effect of Using some Lizards as Hosts on Culex     quinquefasciatus Say. 

(Diptera: Culicidae) and its Role in the Transmission of Hepatozoon sp.  Harboured 

by Mabuya brevicollis Lizard in Kingdom of Saudi Arabia 

 الدكتوراة 

Studies on the Effect of the Natural Products of some Saudi Arabia Plants on Biology 

and Behavior of the American Bollworm Helicoverpa armigera (Hubn.) (Lepidoptera: 

Noctuidae) 

 

 الماجستير 

 

 

  



 
 

 
 السجل المهني )بدءا من األحدث( 

 رتبة الوظيفة  مكان وعنوان جهة العمل  التاريخ 
 ساعد م أستاذ كلية العلوم  - بن فيصل نعبد الرحمجامعة اإلمام  21/6/1430

 محاضر كلية العلوم  -بن فيصل  نعبد الرحمجامعة اإلمام  هـ1422

 معيد كلية العلوم  -بن فيصل  نعبد الرحمجامعة اإلمام  هـ1418

 معيد (باألحساءجامعة الملك فيصل )كلية التربية  هـ1414

 

 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث( 

 المنصب اإلداري المكتب  التاريخ 
 رئيس قسم االحياء    هـ5/4/1442 حتى 17/11/1435

 
 اإلنجازات العلمية 

 األبحاث العلمية المنشورة 

 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث( 
 

وتاريخ النشر جهة النشر   # أسماء الباحثين  عنوان البحث  
Journal: Saudi Journal of Biological 

Sciences. 2021 

Molecular Characterization and 

Phylogenetic Analysis of 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) 

in Eastern Province, Saudi Arabia" 

hussein sabit; Shaimaa 

Abdel-GHany; 

Zamzam Al-Dhafar; 

Osama Said; Jawad Ali 

Al-Saeed; Yousef 

Alfehaid; Mohamed 

Osman 

 

Archives Of Phytopathology and Plant 

Protection. 

Nov 13, 2019 

ISSN: 0323-5408 (Print) 1477-2906 

(Online) Journal homepage: 

https://www.tandfonline.com/loi/gapp20 

Biological responses of The two-

spotted spider mite, Tetranychus 

urticae to different host plant 

Mohamed Aly Osman, 

Zamzam Al Dhafer and 

Isha Mohmmad AL 

Qahtani 

 

Advances in Entomology, 2019, 7, 10-

20 

http://www.scirp.org/journal/ae 

ISSN Online: 2331-2017 

ISSN Print: 2331-1991 

Some Natural Plant Extracts Having 

Biocide Activities against the 

American Bollworm Helicoverpa 

armigera (Lepidoptera: Noctuidae) 

Aziza Sharaby and 

Zamzam. M. AL-

Dhafar 

 

BIOSCIENCE RESEARCH, 2018 

15(4):4061-4067. 

Print ISSN: 1811-9506 Online ISSN: 

2218-3973 
 

Olfactory response of the American 

bollwormHelicoverpa armigera 

(Hübner)moths to some volatile 

substancesas attractants or repellents 

Aziza Sharaby and 

Zamzam. M. AL-

Dhafar 

 

The Asian International Journal of Life 

Sciences .2018 

ISSN 0117-3375 

First record of the hammock-web 

spider, Erigone autumnalis Emerton 

Badr_Elsabah A. Fetoh, 

Aisha M. AL Qahtani 

 



 
 

Volume 27 Number 1, 1-10 1882 (Araneae: Linyphiidae; 

Erigoniae) in Saudi Arabia 

Zamzam M. Al Dhafar, 

Ather S. AL Zahrani, 

Salman M. AL Ibrahim. 

Merit Research Journal of Agricultural 

Science and Soil Science 

(MRJASSS)2018, Vol. 6(1) pp. 007-

012, (ISSN: 2350-2274) (Impact 

Factor Value of 0.613). 

http://meritresearchjournals.org 

Successful Laboratory Mass 

Production of the American Bollworm 

Helicoverpa (armegira Hubn.) on 

Artificial Diet. 

Aziza Sharaby & 

Zamzam AL-Dhafer 

 

J. Basic. Appl. Sci. Res., 3(5)1-7, 2013 Successful Laboratory Culture for the 

Red Palm Weevil Rhynchophorus 

ferrugineus (Colioptera: 

Curculionidae) Reared on Semi-

artificial Diet. 

Aziza Sharaby*, 

Zamzam. M. Al-Dhafar 
 

The Journal of Basic & Applied 

Zoology, 2012. 

Insecticidal and biochemical effect of 

some dried plants against 

Oryzaephilus surinamensis 

(Coleoptera- Silvauidae). 

Aisha Mohammed AL 

Qahtani; Zamzam 

Mohammed 

ALDHAFAR and 

Magda Hassan Abdul 

Aziz 

 

ACARINES, 6:3-6, 2012 

 

Mites Associated with the Red Palm 

Weevil, Rhynchophorus ferrugineus 

Oliver in Saudi Arabia with a 

Description of New Species 

Z. M. Al-Dhafar and A. 

M. Al-Qahtani 

 

 

Journal of Agricultural Science and 

Technology A 2 (2012) 888-900 

Effect Of Zinc Sulfate Against the 

Red Palm Weevil Rhynchophorus 

Ferrugineus with Reference to Their 

Histological Changes on The Larval 

Midgut and Adult Reproductive 

System 

Zamzam. M. Al-

Dhafar., Aziza Sharaby 
 

Al-Azhar Bull. Sci. Vol. 21, No. 2 

(Dec.): pp.1-15, 2010 

 

Evaluation of the larvicidal activity 

and effect on protein configuration of 

tow Bacillus species and six plant 

extracts tested against Culex pipiens 

and Aedes caspius larvae. 

Aisha Mohammed AL 

Qahtani; Zamzam 

Mohammed 

ALDHAFAR; Naema 

El Lassas and Magda 

Hassan Abdul Azizi 

 

 
 

 األبحاث العلمية المقبولة للنشر 
 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  المجلة تاريخ القبول 
     

 
 

 



 
 

 
 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية

 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ  مجال المساهمة 
  IAUعن بعد  حضور

18/11/2021 

تجارب  -الجامعي الدراسية بالتعليمتطوير البرامج 

  من الجامعات السعودية  وخبرات

زعبد العزيجامعه الملك  -عن بعد حضور  

10-12\11\2020  

  ومشرفات األقسامالمؤتمر العلمي األول لرؤساء 

  األكاديمية 

 IAUعن بعد  حضور

10/10/2020 

 

الثالث لمركز االرشاد الملتقى االفتراضي الدولي 

 الجامعي 

- COVID" نحو بيئة تعليمية آمنة في ضوء جائحة 

 mental health for all" الصحة النفسية للجميع   19

 

 IAUعن بعد  حضور

22/3/2021 

من جماعة   والتحذيروقفات مع بيان هيئة كبار العلماء 

 االخوان االرهابية 
 

 IAUعن بعد  حضور

20-31/3/2021 

ملتقى اتجاهات حديثة في بناء البرامج الدراسية في  

 التعليم الجامعي 
 

 IAUعن بعد  حضور

7-8/3/2021 

International webinar on science, 

sustainable development and ecosystems in 

Saudi Arabia 2021 

 

 مشاركة

بن فيصل  نعبد الرحمجامعة اإلمام   

1440جمادى األولى  16-18  

2019يناير  22-24  

 مؤتمر التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية 

 
 

 حضور

 جامعه الملك فيصل  

11/3/1439  

29/11/2017  

ندوة نبات الجوجوبا مستقبل واعد لألراضي الصحراوية  

 والتقنيات االبتكاراتأحدث  والطب: والصناعة والزراعة

تطويع الموروثات المقاومة   الجافة، في زراعة األراضي 

 والحرارة للجفاف 

 

 مشاركة
   2017 -هـ    1438/  13-14

 جامعه القصيم 
  2030تفعيل رؤية  السعودية فيالجامعات  مؤتمر دور

البحرين  -جامعة الخليج العربي  حضور  

التمر"المؤتمر الدولي األول "الوقاية المتكاملة لنخيل   

1st international conference “integrated 

protection of date palms” 

 

 حضور

والمعادن جامعه الملك فهد للبترول   

 هـ1438محرم   24-26

25th -27th October, 2016 

 2016المؤتمر السعودي الدولي للتقنية متناهية الصغر 

The 4th Saudi international nanotechnology 

conference 2016 

 

 حضور
University of Dammam (5-7 

April 2015). 

1st Annual scientific research update: 

Medicine and biomedical research 2015 
 

 مشاركة
Knoxville, Tennessee, USA 

November 10-13, 2014 

Entomology 2013, Entomological Society 

of America (ESA) 

61th Annual Meeting 

 

 مشاركة
Austin, Tx, USA  

November 11-14, 2012 

Entomology 2012 - Entomological Society 

of America (ESA) 60 TH Annual Meeting 
 

 حضور

11-13 may 2010 

الحياةالجمعية السعودية لعلوم    - جامعه  

 الملك فيصل 

The 25th meeting of the Saudi biological 

society titled: nanotechnology in life 

sciences 

 

للبنات بالدمام كلية العلوم  حضور   اللقاء العلمي الثاني بعنوان )نتاج الرواد العلمي( 



 
 

 

 العضويات واللجان المشارك فيها
 الرياض -الملك سعود الحياة جامعةالجمعية السعودية لعلوم   •

 الجمعية الطبية البيطرية المصرية لعلم الطفيليات   •

 الجمعية المصرية لعلم الحشرات   •

 مجلة االكاروس المصرية  •

 أنشطة التدريس 

 الجامعية
 

 # المقرر  رقم المقرر  مجال المساهمة 
  Zool507 Fisheries & Aquaculture تدريس 

ظري و ن   BIOl 265 Medical Entomology 1 تدريس عملي  
 Zool 302 General Entomology 2 تدريس 
2010خطة تدريس   3 علم الحشرات العام                           
 4 علم الالفقاريات     2010خطة  تدريس 
 5 علم الطيور  2008خطة  تدريس 
المفصليات الطبية واالقتصادية          - 2010خطة تدريس   6 
الحشرات االقتصادية      2008خطة  تدريس   7 
واالشراف عليها  ةتدريس جميع المقررات العملي 2008خطة  تدريس   8 

 
 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب 
 

 # المرحلة عدد الطالب  من إلى 
  البكالوريوس  20 سنوي  سنوي 

 

 

 وخدمة المجتمع    ان واللج المهمات اإلدارية  

 
 المهمات اإلدارية 

 
 # من إلى  المنصب الجهة

كلية العلوم –فيصل بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام  5/4/1442 رئيسة قسم األحياء    17/11/1435   
كلية العلوم –فيصل بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام  5/4/1442 عضو مجلس كلية العلوم    17/11/1435   
كلية العلوم –فيصل بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام  21/6/1430 االن عضو مجلس قسم األحياء      

العلوم   وكلية ورجالة الموهوبين زعبد العزيمؤسسة الملك  النائب العلمي لبرنامج موهبة   

 الصيفي 

29/8/1435  2/8/1435   

 

 

 

 

 



 
 

 نجازات اإلدارية  اإل
 

 # من المنصب الجهة
الدراسية لبرنامج الماجستير  تطوير الخطة  1520   

  2016 تطوير الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس بقسم األحياء 
برنامج بكالوريوس االحياء و مؤشرات األداءو اهداف ث رؤية و رسالة ستحدا ا  7201   

  2017 اعداد الخطط التشغيلية لقسم األحياء و مؤشرات األداء 
2030بن فيصل مع رؤية المملكة  نعبد الرحمالخطة االستراتيجية لجامعة االمام  المساهمة في مراجعة موائمة  2018  

لكلية العلوم  ةاالستراتيجي المساهمة في اعداد الخطة   2019  
لقسم األحياء  الخارجية رئاسة اللجنة االستشارية 2019و  2018    

م  كز الوطني للقياس و التقوييرعتماد البرامجي من المبرنامج االحياء على االحصول   2022  

 

 

 

 

 ان عضوية اللج
 

 # من إلى  المنصب الجهة
كلية العلوم –فيصل بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام  سم قة التخطيط االستراتيجي برئيسة لجن 

 األحياء 

1/2/1444 اآلن   

كلية العلوم –فيصل بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام  عضو اللجنة العليا الستحداث برنامج  

 البيئة بكلية العلوم 

هـ29/4/1442 االن   

كلية العلوم –فيصل بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام  عضو اللجنة التنفيذية إلدارة االزمات   

 بكلية العلوم 

5/4/1442  1442-2020   

كلية العلوم –فيصل بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام  2018-1440 االن رئيسة لجنة الدراسة الذاتية بقسم األحياء     
كلية العلوم –فيصل بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام  2018-1440 االن عضو اللجنة العليا لالعتماد بكلية العلوم     
كلية العلوم –فيصل بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام  يقسم األحياء  اإلعالميةرئيسة اللجنة   2018-1440 االن    
كلية العلوم –فيصل بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام  رئيسة المحور األول في لجنة الدراسة  

 الذاتية بقسم األحياء 

2018/1439 االن   

كلية العلوم –فيصل بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام  رئيسة المعيار األول في لجنة الدراسة   

 الذاتية بقسم األحياء 

2018/1439 االن   

كلية العلوم –فيصل بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام   والمحاضرينعضو لجنة تعيين المعيدين  

اللغة في كلية العلوم  ومدرسي  

5/4/1442  2018/1439   

فيصل بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام  عضو برنامج موائمة الخطة االستراتيجية  

بن فيصل مع  نعبد الرحملجامعة االمام 

2030رؤية المملكة   

1439 1439/2017  

كلية العلوم –فيصل بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام  رئيسة لجنة تطوير برنامج الدكتوراه بقسم  

2017 االحياء  

1440/2019  1439/2017   

كلية العلوم –فيصل بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام  عضو لجنة التخطيط االستراتيجي بكلية  

 العلوم 

1440/2019 1438/2017  

كلية العلوم –فيصل بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام  عضو لجنة اعادة الهيكلة التنظيمية لكلية  

 العلوم 

1440/2019 1438/2017  



 
 

كلية العلوم –فيصل بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام  اإلداري   والتطويرعضو لجنة التنظيم  

 هـ 1438بكلية العلوم 

1439/2018 1438/2017  

كلية العلوم –فيصل بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام    1437/2016 5/4/1442 رئيس اللجنة االستشارية بقسم االحياء  
كلية العلوم –فيصل بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام  معايير الدراسة رئيسة المعيار الثاني من  

حياء الذاتية بقسم األ  

1439/2017  1436/2015   

قسم األحياء –فيصل بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام  الدراسية  رئيسة لجنة تطوير الخطة  

2016البكالوريوس  لبرنامج  

2021 1436/2015   

قسم األحياء –فيصل بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام  رئيسة لجنة تطوير برنامج الماجستير   

2015   

2021 1435/2014   

قسم األحياء –فيصل بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام  دكتوراه رئيسة لجنة تطوير برنامج ال    2021 2018  
قسم األحياء –فيصل بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام   والدراسةالمشرف العام على لجان الجودة  

 الذاتية  

1435/2014 االن   

قسم األحياء –فيصل بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام  5/4/1442 المشرف العام للجان قسم االحياء     1435/2014   
قسم األحياء –فيصل بن  نعبد الرحمجامعة اإلمام  توصيف مقررات مرحلة الماجستير   

2015تخصص علم الحشرات   

2015 2015  

قسم – الدمام()فيصل بن  نعبد الرحماإلمام  جامعة

 االحياء 

  1431 1435 رئيسه لجنة الجداول  

قسم – الدمام()فيصل بن  نعبد الرحماإلمام  جامعة

 االحياء 

االختبارات   وادارةير عضو لجنة س 

ة النهائي  

1432 1431  

قسم االحياء –جامعة الدمام  نائبة رئيسة لجنة سير االختبارات   

 النهائية  

1431 1429  

قسم –الدمام()فيصل بن  نعبد الرحماإلمام  جامعة 

 االحياء 

  1429 1430 نائبة رئيسة لجنة رصد علم الحيوان  

– العلوم( كلية)فيصل بن  نعبد الرحماإلمام  جامعة

 قسم علم الحيوان 

رئيسة لجنة جداول امتحان اعمال السنة 

النهائي  والعملي  

1427 1427  

– العلوم( كلية)فيصل بن  نعبد الرحماإلمام  جامعة

 قسم علم الحيوان 

نائبة رئيسة لجان سير امتحانات اعمال  

 السنة النظري  

1429 1426  

– العلوم( كلية)فيصل بن  نعبد الرحماإلمام  جامعة

الحيوان قسم علم   

  1418 1428 عضو لجنة رصد االختبارات  

 

 

 االستشارات العلمية 
 

 # من إلى  الجهة وقت جزئي  -وقت كامل 
عبد تحكيم مقترح بحثي مقدم لمدينة الملك  جزئي

بعنوان   والتقنيةللعلوم  زالعزي  

Evaluation of lymphatic 

filariasis transmission at the 

south of Saudi Arabia. 

1432 1432  

 
 

 

 

 



 
 

 المجتمع وخدمة العمل التطوعي
 

 # التاريخ   نوع التطوع  الجهة
لنجعلها خضراء )غرس ونشر بذور المانجروف بجزيرة   فرع المنطقة الشرقية  والمياه والزراعةوزارة البيئة 

 تاروت(

2021  

  2021 كسوة الشتاء  جمعية البر 
  2021 السالمة في بيئة العمل عبر تويتر 

  2020 مع الوطن ضد كارونا  مستشفى راس تنورة 
  2019 تحكيم مشروع لطالبة دراسات عليا  جامعه الملك فيصل 

الجامعات في مواجهة ظاهرة   عن دورمعرض توعوي تثقيفي  بن فيصل  نعبد الرحمجامعة االمام 

 المخدرات 

The Universities Role in Solving of Substance 

Abuse Issues 

2017  

 Evaluating outcomes of biology program /Qiyas قياس 

program, 2015 

2015  

 Arbitration students' research posts in the Fourth بن فيصل  نعبد الرحمجامعة االمام 

Student Conference 1434 AH,2014. 

2014  

 Donated 33 hours as volunteer for the 29th الدمام() فيصلبن  نعبد الرحمجامعة االمام 

meeting of Saudi biological society: 

Environment & development in the gulf region 

.2014 

2014  

 Organize and prepare the program for the بن فيصل )كليات البنات( نعبد الرحمجامعة االمام 

graduation ceremony 25th -Faculty of Science 

 

2009  

 

 

 

 

 الزيارات 
 

 # التاريخ  الجهة
Delegate of College of Science to the University of Iowa visit  2015  

Visit tissue culture laboratory 2015  
Visit Red palm weevil program and plants protection in province of Al Ahssa  2015  

 

 
 . الخ( التقنية.   المعلومات، تقنية    الحاسب، الكفاءات والمهارات الشخصية ) 

 
 1 اجادة البرامج االساسية في الحاسب االلي 

االحصائي استخدام البرنامج   SSPS 2 

 

 

 

 



 
 

 الدورات 

 # التاريخ  مدتها العنوان الجهة
مصر -الدارالعربية للتنمية اإلدارية  الشهادة االحترافية لقياس مؤشرات   

 .  KPIاألداء 

أيام  4 سبتمبر  4-8 

2022 
 

بن فيصل  نعبد الرحمجامعة االمام  األكاديمي االشراف   16/11/2021 يوم     
بن فيصل  نعبد الرحمجامعة االمام  أسس صياغة أسئلة االختبارات   

   ةالتحصيلي 

 يوم 
28/11/2021   

بن فيصل  نعبد الرحمجامعة االمام  20/9 يوم  التفكير اإليجابي )مفتاح التميز(  /  2021   

بن فيصل  نعبد الرحمجامعة االمام   
لقاء مع رؤساء القسام االكاديمية حول  

الجامعةخصائص خريجي   
27/10/2020 يوم    

املرجعية  واملقارنةمؤشرات األداء  بن فيصل  نعبد الرحمجامعة االمام  هـ 9/6/1440-8 يومان    

 بن فيصل  نعبد الرحمجامعة االمام 
  اإلطارتأهيل املراجعين لطلبات التسجيل في 

سقف( )للمؤهالت السعودي   
هـ 2/1440/ 20-18 ايام  3   

  2016 يومين التخطيط االستراتيجي  بن فيصل  نعبد الرحمجامعة االمام 
اسطنبول -التطوير في الجامعات  اسطنبول    2015 اسبوع  

 بن فيصل  نعبد الرحمجامعة اإلمام 

Communication skills for 

lecturers and university 

teachers 

  2015 اسبوع 

 بن فيصل  نعبد الرحمجامعة اإلمام 
المهارات االدارية والقيادية لرؤساء  

 االقسام االكاديمية 
  2014 اسبوع 

 بن فيصل  نعبد الرحمجامعة اإلمام 
 21دورة مهارات التدريس في القرن 

 
  2013 يومين

 معهد االدارة الرياض 
 دورة االدارة تحت ضغوط العمل 

 
 أيام  3

28 -

30/11/1433 
 

 آخر تحديث 

2022غسطس أ 31  


