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 C.V   السيـرة الذاتيـة  

 Personal Information   البياانت الشخصية  

 

 Name   Ahmad Khuzaim Alzahrani   االسم الرابعي   أمحد بن خزمي العياشي الزهراين  

 Nationality   Saudi   اجلنسية   سعودي  

 Birth date   14/04/1983  01/07/1403   اتريخ امليالد  

 Birth place   Albaha   مكان امليالد   الباحة  

 Marital Status   Married  احلالة االجتماعية    متزوج  

 I. D. No.   1041875228   -   بطاقة األحوال  

 املؤهالت   التخصص   السنة        دير التقد  املؤسسة العلمية  البلد    نوع املؤسسة

  العلمية 

  بكالوريوس   حياء عامة أ 2006    جيد جدا  جامعة أم القرى    السعودية  حكومي 

  ماجستري   قنية حيوية ت 2013    جيد جدا  جامعة ايسكس    بريطانيا   حكومي

  جامعة ايسكس    بريطانيا   حكومي
  

  دكتوارة    لوم احلياة ع  2018   - 

 Experience      اخلربات العملية  

- Teaching biology at the general education from 

2006 to 2008   

- Vice dean of HR deanship Northern border 

university 2018 

- Dean of HR deanship Northern border university 

2018-2020 

- Chairman of the Standing Committee for 

Laboratories and Instruments at Northern Border 

University 2018 

- Member of the Standing Committee for Teaching 

Assistants and Lecturers at Northern Border 

University 2018-2020 

- Member of the Standing Committee for the 

Appointment of Teaching Assistants and Lecturers 

at Northern Border University 2018-2020 

 2006  -2008  حائل بتعليم الثانوية بالمرحلة أحياء معلم -

 ةبجامع الموظفين و التدريس هيئة اعضاء شؤون عمادة كيلو -

 2018 الشمالية الحدود

 بجامعة والموظفين التدريس هيئة اعضاء شؤون عمادة عميد -

 2020-2018 الشمالية الحدود

 لشماليةا الحدود بجامعة األجهزة و للمعامل الدائمة اللجنة رئيس - 

2018 

 ودالحد بجامعة المحاضرين و للمعيدين الدائمة اللجنة عضو -

 2020-2018 الشمالية

 عةبجام المحاضرين و المعيدين لتعيين الدائمة اللجنة عضو -

 2020-2018 الشمالية الحدود
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- Member of the Standing Committee for the 

Transformation of Jobs at Northern Border 

University 2019-2020 

- Member of the Standing Committee for Excellence 

Awards at Northern Border University 2019-2020 

- Member of the Standing Committee to set the 

executive rules for disbursing allowances and 

rewards to faculty members and the like 2020 

- Member of the Standing Committee for the Annual 

Report of Northern Border University 2019-2020 

- Member of the Council of the College of Applied 

Medical Sciences 2020 

 ماليةالش الحدود بجامعة الوظائف لتحوير الدائمة اللجنة عضو -

2019-2020 

 اليةالشم الحدود بجامعة تميزال لجوائز الدائمة اللجنة عضو -

2019-2020 

 التالبد لصرف التنفيذية القواعد لوضع الدائمة اللجنة عضو -

 2020 حكمهم في ومن التدريس هيئة ألعضاء والمكافئات

 ماليةالش الحدود بجامعة السنوي للتقرير الدائمة اللجنة عضو -

2019-2020 

 2020 التطبيقية الطبية العلوم كلية مجلس عضو -

 

Scientific contribution   املشا ركات العلمية 

1- Saudi 7th conference in the university of Edinburgh   

2- MMEG annual meeting 2014 in Bangor university  

3- Saudi 8th conference in the Imperial College London  

4- Manchester Life Sciences PhD Conference 2015  

5- Membership of BES (British Ecological Society) from 

2015-2016  

6- Membership of MMEG (Molecular Microbial  

Environmental Group) 2013-2018 

7- PhD Researcher in CBESS (Coastal Biodiversity &  

Ecosystem Service Sustainability) 2013-2017   

 ي السابع يف جامعة ادنربه املؤمتر السعود- 1

 يف جامعة ابجنور  2014 للميكروابت اجلزيئيةاالجتماع السنوي - 2

 سعودي الثامن يف كلية امربايل لندن املؤمتر ال- 3

  2015احلياة وم مؤمتر دكتوراه مانشسرت لعل- 4

  2016-2015يئية الربيطانية من عضوية اجلمعية الب- 5

  2018 -2013 جيا اجلزيئيةوبيولو يكر املعضوية جمموعة - 6

  التنوع البيولوجي وخدمات النظمالستدامة يفاابحث دكتوراه يف قسم  -7
 2017-2013الساحلية 

  

Publications   النشر العلمي 

 

 

- Are drivers of root-associated fungal community structure context specific? 

-  Deverra tortuosa (Desf.) DC from Saudi Arabia as a new source of marmin and furanocoumarins 

derivatives with α-glucosidase, antibacterial and cytotoxic activities 

 

 Others person to connect   أشخاص ميكن االتصال هبم  

 Name   Mobile No   اإلسـم   اجلـوال  

 Abduallah K Alazahrani   عبدهللا بن خزمي الزهراين    عبد هللا بن خزمي الزهراين  

 Tel.   4180022491  اهلاتف  
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 Contact Information    معلومـات للتواصـل  

 

 E-mail  ahka1517@hotmail.com 

akaalz@nbu.edu.sa    
  الربيد االلكرتوين 

 Special Tel.   0590277978   هاتفي اخلاص  

 Address   Mecca   العنوان   مكة املكرمة  

  

mailto:akaalz@nbu.edu.sa

