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 السيرة الذاتية

 بدالرحمن بن غنيم عوض الهمزانيع االسم:
 سعودي الجنسية:

 الكيمياء ، كلية العلوم قسم العنوان الحالي:
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 11623الرياض   90950ص ب 
 العربية واالنجليزية تحدثاً وكتابة اللغة:

 00966505165670 االتصال:
agshammri@imamu.edu.sa  

 التعليم والمؤهالت

  جامعة فرجينيا الغربية ، قسم الكيمياء في ، من  درجة دكتوراة الفلسفة في الكيمياء،  2008أغسطس
 تاون ، في والية فرجينيا الغربية ، الواليات المتحدة االمريكية.بمدينة مورجن

  من قسم الكيمياء ، في جامعة الملك سعود بالرياض ،  ر العلوم في الكيمياءماجستي ،1998يونية ،
 المملكة العربية السعودية.

  من قسم الكيمياء، في جامعة الملك سعود بالرياض ، المملكة  بكالوريس الكيمياء، 1992ديسمبر ،

 العربية السعودية.

 الخبرات الوظيفية

 البرامج التحضيرية للتطوير والجودة بجامعة اإلماموكيل عمادة  هـ الى اآلن18/12/1433من 

وكيل كلية العلوم للشئون التعليمية بجامعة االمام محمد بن سعود  20/3/1437 هـ الى20/3/1435من 

 اإلسالمية

 استاذ مساعد بقسم الكيمياء بجامعة االمام محمد بن سعود االسالمية هـ الى اآلن7/9/1432من 

هـ الى 12/1/1431من 

 هـ7/9/1432

 رئيس قسم التقنية الكيميائية بالكلية التقنية بالرياض.

هـ  الى  20/6/1430من 

 هـ7/9/1432
 عضو هيئة تدريب في قسم التقنية الكيميائية ، بالكلية التقنية بالرياض.

المقررات التي قمت بتدريسها )اساسيات الكيمياء العضوية، كيمياء 

الت العضوية، طرق التحليل الطيفي ، عضوية متقدمة، ميكانيكية التفاع

 مهارات التحليل الكيميائي ، علم المواد التطبيقي والتآكل(

عملت في مكتب الطلبة االجانب بجامعة ويست فرجينيا لخدمات القبول  2009الى مايو  2008من سبتمبر 

وارشاد الطلبة الجدد من الدول العربية، كأول سعودي يعمل في هذه 

 الجامعة.

قمت بتدريس مقرر الكيمياء العضوية لغير تخصص الكيمياء ، في قسم  2008الى اغسطس  2008يونية من 

 الكيمياء بجامعة فرجينيا الغربية.
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مساعد تدريس في معامل قسم الكيمياء بجامعة فرجينيا الغربية ،  2008الى مايو  2007من مايو 

ملي الكيمياء المقررات التي درستها هي )عملي الكيمياء العامة ، ع

 (2، وعملي الكيمياء العضوية  1العضوية 

محاضر بقسم التقنية الكيميائية بالكلية التقنية بالرياض. المقررات التي  2001الى يونية  1991من اغسطس 

 درستها هي: )التحليل الكيميائي الكمي ، طرق التحليل الكهروكيميائي(

بالكلية التقنية بحائل ، المقررات التي درستها )مقرر  تكليف بالعمل 1999الى مايو  1998من اغسطس 

الفيزياء لالقسام التقنية العلمية( باالضافة للتدريس ُكلفت بعمل منسق 

 الجدول بالكلية

مدرس علمي بقسم التقنية الكيميائية بالكلية التقنية بالرياض. المقررات  1998الى مايو  1993من اكتوبر 

اء العامة ، عملي الكيمياء الفيزيائية ، عملي التي درستها )معمل الكيمي

 كيمياء البوليمرات ، عملي الكيمياء العضوية(

كيميائي ، مختبر مياه الشرب بالرياض ، مصلحة المياه والصرف  1993الى سبتمبر  1993من مايو 

 الصحي.

 دورات تدريبية و ورش عمل

" عقدة بواسطة معهد االمير نايف للبحوث فية: اسس ومباديءإدراة المشاريع االحترادورة " م2016يناير  27 – 23

 الرياض ، المملكة العربية السعودية –والخدمات واالستشارية في فندق تيارا 

 "التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العاليدورة  "  م2015ابريل  16-18

مركز القيادة االكاديمية بوزارة  " Change Managmentإدراة التغيير  ورشة عمل بعنوان " م 2015إبريل  5

 التعليم

ساعة تدريب عقدت بواسطة الهيئة الوطنية  12ورشة عمل "توصيف المقررات وتقاريرها"  م2014،  18-17ديسمبر 

 للتقويم واالعتماد االكاديمي في مدينة جدة المملكة العربية السعودية

 

رر االلكتروني، شركة التعليم النوعي في عمان في المملكة دورة في تصميم وبناء المق م2014مايو  16-17

 االردنية الهاشمية

ساعة تدريبية بواسطة الهيئة الوطنية  12ورشة عمل "توصيف البرامج والتقارير السنوية"  م2014ابريل  16-17



Page 3 of 6 

 

 للتقويم واالعتماد االكاديمي في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية

دورة تدريبية في "استخدام مصادر المعلومات للمكتبة السعودية الرقمية" ، جامعة اإلمام محمد بن  م2014فبراير   02

 .سعود اإلسالمية ، الرياض

في  SRIأيام(  في " التخطيط االستراتيجي و مؤشرات االداء" بواسطة معهد  5دورة تدريبية ) م2014يناير ،  31 – 27

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض. عمادة التقويم والجودة في جامعة

القياسات لالداء عند أيام( في " االستخدام الفعال في تقويم الطالب وتحديد  3برنامج تدريبي ) م2014مارس،  08 – 06

 مقاييس متنوعة" في مدينة دبي ، اإلمارات العربية المتحدة.

-Leading Excellence Through innovative and High برنامج تدريبي )يومان( في " م2012اكتوبر، 08 – 07

Impact Practices مركز القيادة االكاديمي، وزارة التعليم العالي الرياض " 

 .برنامج تدريبي )يومان( عن "االعالم في التعليم العالي" في مدينة عمان ، األردن. م2013ابريل 

رق تطبيق الدراسة الذاتية لالعتماد االكاديمي" بواسطة الهيئة ساعة( في "ط 12برنامج تدريبي ) م2012فبراير  14-15

 الوطنية للتقويم واإلعتماد االكاديمي، في مدينة جدة المملكة العربية السعودية.

 An intensive study program for Academic Leaders and ورشة عمل في " م2011نوفمبر،  9-11

Managers" م العالي معهد بواسطة مركز دراسات التعليLHM  إلدارة التلعيم العالي في جامعة

 ملبورن بإستراليا.

 Developing Wide-Scale Education and Trainingبرنامج تدريبي في "  م2010يوليو،  10-14

Programs through eLearning and Networking Technologies"  بواسطة مدرب

 تعليم، في الكلية التقنية بالرياضمن مركز المتقدم للمصادر الرقمية في ال
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 اإلسهام العلمي والبحثي

 االبحاث -اوالً 

Referred Journals 

1- Habib, M A and A. G. Alshammari, "Recycling and utilization of Waste deep frying oil in leather 
industry" Indian J. Chem. Tech. Vol. 24, 2017, pp. 198-205. 

2- M. O M'hamed, A. G. Alshammari, O. M. Lemine, "Green High-Yielding One-Pot Approach to 
Biginelli Reaction under Catalyst-Free and Solvent-Free Ball Milling Conditions". Applied Sciences 
2016, 6, 431; doi:10.3390/app6120431. 

3- M. Abou-Krisha, F. Assaf, O. Alduaij, A. Alshammari, and F. El-Sheref, “Electrochemical Behavior 
and Corrosion Resistance of Electrodeposited Nano-particles Zn-Co-Fe Alloy”. Anti-Corrosion 
Methods and Materials, Vol. 63, Issue 1, 2016. p29-35. 

4- H. Hafez, A. Alshammari, A. El-Gazzar, “ Facile heterocyclic synthesis, antimicrobial activities of 
polysubstituted and condensed pyrazolopyranopyrimidine and pyrazolopyranotriazine derivatives”. 
Acta Pharmaceutica, Vol. 65, 2015, 399-412. 

5- M. Abou-Krisha, F. Assaf, O. Alduaij, A. Alshammari, and F. El-Sheref, “Corrosion Behavior of 
Electrodeposited Zn-Co-Fe Alloy”. Indian Journal of Chemical Technology, Vol. 23, July 2016, pp. xx-
xx 

6- Mohamed OuldM’hamed, L. Khezami, A. Alshammari, S. Ould-Mame, I. Ghiloufi, O. Lemine, 
Removal of Cd(II) ions from aqueous Solution using Ni-doped α-Fe2O3 Nanocrystals. Water Science 
& Technology. Vol. 72, Issue 4, 2015. 

7- A. Alshammari, “Removal of Water Hardness by Gas Sparged Dialysis Membrane Process”. Research 
Journal of Environmental Sciences, Vol. 9, No. 1, pp. 16-27,  2015. 

8- A. Alshammari, “Equilibrium Study of Cobalt Ions Adsorption on Three Types of Natural Saudi 
Clays”. Research Journal of Envir. Toxicology, Vol 9,  No. 1, pp. 17-33, 2015. 

9- A. Alshammari, “Adsorption of Acid Dyes from Wastewater on Saudi Bentonite Clay” . Trends in 
Applied Sciences Research, Vol. 9, No. 10, p. 557, 2014 

10- M. Habib and A. Alshammari, “Leather Fatliquor From Hide Fleshings”. J. Soci. Leather Tech. 
Chemists. Vol 98, issue 5, 2013. 

11- A. Alshammari, A. El-Gazzar and H. Hafez, "Efficient Synthesis of a New Class of N-Nucleosides of 
4H-Thiochromeno[2,3-d]pyrimidine-10-Sulfone as Potential Anticancer and Antibacterial Agents," 
International Journal of Organic Chemistry, Vol. 3 No. 3A, 2013, pp. 15-27.  

12- A. Alshammari and A. El-Gazzar, "Novel Synthesis Approach and Antiplatelet Activity Evaluation of 
6-Arylmethyleneamino-2-Alkylsulfonylpyrimidin-4(3H)-one Derivatives and Its Nucleosides," 
International Journal of Organic Chemistry, Vol. 3 No. 3A, 2013, pp. 28-40.  
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13- Penn, J. H., and Al-Shammari, A. G. “Teaching Reaction Mechanisms Using CAN Method”. J. Chem. 
Educ. 2008, Vol. 85, 9, 1219-1295. 

14- Penn, J. H. and Al-Shammari, A. G. “Develop, Use, and Evaluation of Computerized Prelabs 
Experiments (CPLEX) for Organic Chemistry”. The Chemical Educator. , (Accepted July 2008) 

15- Penn, J. H., Al-Shammari, A. G., and Alshuaifan, A. S. “Animated Image Mechanism to Enhance 
Learning Reaction Mechanisms”, (to be submitted) 

 المؤتمرات

 Attended the 248th American Chemical Society National Meeting and Exposition "CHEMISTRY & 
GLOBAL STEWARDSHIP", August 10-14, 2014, San Francisco, California, USA. 

 John H. Penn and Abdulrahman Al-Shammari, “Computerized Experiments for Organic Chemistry 
1&2", 2014 Biennial Conference on Chemical Education, hosted by Grand Valley State University, 
Aug 3-7, 2014, Allendale, Michigan, USA. 

 Participated as Session Chairman in “The 2nd Saudi International Nanotechnology Conference” held 
on 11-13 Nov, 2012 at KACST, Riyadh, Saudi Arabia. 

 Abdulrahman Alshammari. “Removal of Lead (II) via Saudi Bentonite”, 4th International Conference 
of Chemistry held by Saudi Chemical Society, Madareem Hotel, Riyadh, Saudi Arabia, Nov 19, 2011. 

 Abdulrahman Alshammari. “Animated Image Mechanisms (AIM) for Enhancing the Learning of 
Organic Reaction Mechanisms”,  1st Symposium in Appl. Of Information and Communication 
Technology in Education and Training, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia, April 2010. 

 John H. Penn, and Abdulrahman Al-Shammari. “Teaching Reaction Mechanisms Using Curved Arrow 
Neglect “CAN” Method” 20th Biennial Conference on Chemical Education, Bloomington, IN, July 28, 
2008. 

 John H. Penn, Ada Casares, Abdulrahman Al-Shammari, Leah Merritt, and Peter Zehr. “On-Line 
Organic Structure Generation and Computer Grading: Student Results", 227th American Chemical 
Society National Meeting, Anaheim, CA,  March 28-April 1, 2004. 

 

 اللجان -ثالثا
  1432هـ إلى رمضان 1431بالرياض من محرم عضو مجلس الكلية التقنية 

  لجنة القسم في تطبيق مقررات البكالوريس باللغة اإلنجليزية ، قسم التقنية الكيميائية ، الكلية التقنية بالرياض ، الفصل

 هـ1430ول اال

  1420/1421لجنة جدول اإلختبارات ، قسم التقنية الكيميائية ، الكلية التقنية بالرياض ، للعام الدراسي 
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 المهارات والمعارف
 ( جهاز جهاز مطياف االشعة تحت الحمراء ، جهاز الطنين النووي المغناطيسي ، التعامل مع االجهزة الكيميائية مثل

ئلة ، جهاز التحليل االمتصاص الذري، اجهزة القياس الروتينية مثل الرقم الهيدروجيني ، الكروماتوجرفي الغازية والسا

 التوصلية، اجهزة المعايرات التوصيلية، اجهزة التحليل البولوجرافي، اجهزة التحليل السرياني والتقدير الفولتامتري(

 التعامل مع بعض البرامج الحاسوبية مثل 

برامج كيميائية مثل  –برامج الصور المتحركة  –رنامج االدوبي واالدوبي فوتوشوب ب –برامج ميكروسوفت المكتبية 

دريم ويفر ، وهو فعال في بناء  –كويشن مارك وهو فعال النشاء ادوات تعليمية  –كيم اوفيس ، كيم درو ، كيم موديل 

الكيميائية ثالثية االبعاد  جي مول وهو بيئة مفتوحة لعرض الصيغ –للبرمجة  HTMLلغة  –الصفحات عبر االنترنت 

 عن طريق االنترنت

 والنشاطات الالمنهجية العضويات والجوائز
 م، عمادة البحث العلمي 2015جائزة التميز في مجال النشر العالمي لعام  -

 وحتى اآلن 1995عضو الجمعية الكيمائية السعودية ، من عام  -

 اآلن وحتى 2002عضو الجمعية الكيميائية االمريكية ، من عام  -

 وحتى اآلن 2002عضو قسم التعليم الكيميائي ، بالجمعية الكيميائية االمريكية من عام  -

 2002ست فرجينيا من عام )فاي لمدا ابسلون( ، جمعية طلبة الدراسات العليا في قسم الكيمياء ، فرع جامعة وي عضو -

 .2009وحتى 

 يةلمفي االبحاث الع ركين البشراحماية المشدورة شهادة إكمال  -

 2008وحتى  2006رئيس الهيئة االدراية للنادي السعودي بجامعة غرب فرجينيا منذ تأسيسه  -

 2007سكرتير اتحاد الطلبة المسلمين بجامعة ويست فرجينيا عام  -

 شهادة التميز من الملحقية الثقافية بواشنطن للطلبة السعوديين المبتعثين -

 2007وحتى  2002العامة للتعليم الفني والتقني من عام منحة لدراسة الدكتوراة في الكيمياء من المؤسسة  -

 2008وحتى مايو  2007منحة من قسم الكيمياء بجامعة غرب فرجينيا إلكمال دراسة الدكتوراة من مايو  -

 المشاركة في انشطة مكتب الطلبة االجانب لتمثيل الممكلة العربية السعودية في المحافل بالجامعة -

 2008في بواشنطن لجامعة غرب فرجينيا في شهر ابريل تنظيم زيارة الملحق الثقا -

المشاركة في اجتماع رؤساء االندية في مجلس امانة االندية السعودية في الواليات المتحدة االمريكية وكندا )اجتماع  -

 (2008، اجتماع ملبورن  2007منهاتن 

 


