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 : اجست ر ، الدكتوراه ( البكالوريوس ، امل )الليسانس ،املؤهالت العلمية 
 

 
 

 م
 

 املؤهل
 

 اترخيه
 

 التقدير
 

 اجلامعة / املعهد
 

 الكلية
 

 القسم العلمى
 التخصص

 دقيق عام
-3-5 كالوريوسبال 1

 هـ1420
العلوم  سعودالملك  جدا  جيد 

 والتربية
 حيوانعلم  أحياء حياءاأل

-5-11 الماجستير 2
 هـ1426

 المائيةاألحياء  الحيوانعلم  الحيوانعلم  العلوم سعودالملك  ممتاز

-1-12 الدكتوراه 3
 هـ1434

 -جالسكو  ____
 بريطانيا

علوم 
 الحياة

العدوى 
 والمناعة

 الطفيليات  والمناعةالعدوى 

 

 اخلربات الوظيفية : 
 

لطبيعة العم الفرتة الزمنية مكان العمل الدرجة اجلامعية مسمى الوظيفة الوظيفة  

 

اخلربة سنوات سبب ترك  
 إىل مــن قسم كلية جامعة العمل

 أكادميية
 

          يوجدال 

 

إلى االنتقال  2 تدريس إىل من مكان العمل املؤسسة/الشركة معلم أخرى 
كلية 

المعلمين 
 بالجوف

 
 المعارفوزارة 

-6-2 التعليم بالجوفإدارة 
 هـ1420

13-
6-

 هـ1422
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 : )ميكن ارافة مزيد من الصفوف(املشاركة ىف املؤمترات والندوات العلمية
 

  م

 عنوان املؤمتر أو الندوة
 

 مكان االنعقاد
 

 دورال السنة
 حضور مشارك

1 5th Northern UK Kinetoplastid Meeting  Hull,UK  2011  عرض
 شفهي

 

2 British Society for Parasitology, Annual Spring Meeting Glasgow, UK 2012  عرض
ملصق 

 علمي

 

3 2nd International Conference on Antimicrobial Research 

(ICAR2012 

Lisbon, 

Portugal 

عرض  2012
ملصق 

 علمي

 

4 52nd British Society for Parasitology Spring meeting Cambridge 

University. UK 
عرض  2014

ملصق 
 علمي

 

5 13 th INTERNATIONAL CONGRESS OF PARASITOLOGY  Mexico City, 

Mexico 

عرض  2014
ملصق 

 علمي
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 :)ميكن ارافة مزيد من الصفوف(اإلشراف على الرسائل اجلامعية 

 
 

 

 

 :)ميكن ارافة مزيد من الصفوف(اللجان واجلمعيات املتخصصة عضوية

 املكان الفرتة الزمنية اللجنة أو اجلمعية م

الدائمة لشئون المعيدين والمحاضرين اللجنة  1
 ومدرسي اللغات

 الجوفجامعة  هـ1438-4-24ى توح 14-10-1434

 الجوفجامعة  هـ وحتى اآلن1436-8-28 كافأت التميزالدائمة للنشر العلمي وماللجنة  2
 الجوفجامعة  هـ وحتى اآلن1437-3-30 يويةالدائمة لألخالقيات الحاللجنة  3

  م

 عنوان الرسالة
  الدرجة العلمية

 اجلامعــة
 

 السنـــة
 

 الكلية
 

 القسم 
 دكتوراه ماجست ر

1        
2        
3        
4        
5        
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للمعامل واألجهزة والمختبرات الدائمة اللجنة  4
 والمواد التعليمية

 الجوفجامعة  هـ وحتى اآلن29-3-1437

اللجنة الدائمة للتنسيق بين الجامعة ومديرية  5
 الشئون الصحية بمنطقة الجوف

 الجوفجامعة  هـ1439-7-17ـ وحتى ه21-7-1436

 الجوفجامعة  هـ وحتى اآلن1437-3-30 الدائمة لالتفاقيات والتعاون الدولي اللجنة  6
 الجوفجامعة  هـ وحتى اآلن1440-8-13 لجوائز التميز الدائمة العليااللجنة  7
الدائمة لمشاركة الجامعة في مهرجانات اللجنة  8

 منطقة الجوف
 الجوفجامعة  هـ وحتى اآلن19-4-1440

 

 :  )ميكن ارافة مزيد من الصفوف(وورش العمل احلاصل عليهاالدورات التدريبية 
 السنة مكان االنعقاد التخصص  عنوان الدورة / ورشة العمل  م
واالعتماد الجودة  مخرجات التعلم للبرامج والمقرراتصياغة  1

 األكاديمي
الوطني المركز 
 واالعتمادللتقويم 

 األكاديمي

2018 

2 Leadership for Academic Executives Leadership Istanbul- 
Turkey 

2014 

3 Advanced Academic Leadership Program Leadership Melbourne, 
Australia 

2014 

4 Leading the Way to Set Research Agenda for an 

Academic Department 

The Academic 

Research 
المملكة  -تبوك 

 العربية السعودية
2014 

5 Academic Leadership Leadership  المملكة  -الرياض
 العربية السعودية

2014 

6 Time Management Management 2014المملكة  - خبرال 
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 العربية السعودية
 2013 الجوفجامعة  االستراتيجيالتخطيط  ورشة عمل التخطيط االستراتيجي 7

8     

 
 
 
 : )ميكن ارافة مزيد من الصفوف(هاراتامل

 هارات امل

 
 
 
 
 :)ميكن ارافة مزيد من الصفوف(املسامهات اجملتمعية والثقافية والتطوعية 

 

 الفرتة الزمنية طبيعة النشاط املسامهة / النشاط م

1    
2    
3    

 

 : )ميكن ارافة مزيد من الصفوف(و التكرمياجلوائز 
 

 الفرتة الزمنية التخصص  الدولة و اجلهة املاحنة مسمى اجلائزة م

 م2012 أكاديميتميز في السعودية الثقافية الملحقية جائزة التميز للطلبة  1
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 بريطانيا المبتعثين في بريطانيا
جائزة التميز للطلبة  2

 المبتعثين في بريطانيا
في السعودية الثقافية الملحقية 

 بريطانيا
 م2011 أكاديميتميز 

جائزة المركز الثاني  3
كأفضل بحث )عرض 

 شفهي(

 Northernالمؤتمر الخامس  
UK Kinetoplastid 

 م2011 أكاديمي

 

 
 
 

 : )ميكن ارافة مزيد من الصفوف(املناصب اإلدارية
 

 الفرتة الزمنية الدولة اجلهة املنصب اإلدارى م
هـ وحتى 1436-8-28 العربية السعوديةالمملكة  الجوفجامعة  البحث العلميعميد  1

 اآلن
وحتى  1436-7-21 العربية السعوديةالمملكة  الجوفجامعة  كلية الصيدلة المكلفعميد  2

 هـ23-6-1440
هـ وحتى 1435-6-9 العربية السعوديةالمملكة  الجوفجامعة  عمادة الحث العلميوكيل  3

 هـ27-8-1436
للعام  الدراسي الثانيالفصل  العربية السعوديةالمملكة  المعلمين بالجوفكلية  قسم العلومرئيس  4

 هـ1426/1427 الدراسي
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 : ن الصفوف()ميكن ارافة مزيد ماللغات

 لغات أخــــــــــــرى أذكرها قراءة كتابة حتدث اللغة الىت جتيدها
  نعم نعم نعم العربية

 نعم نعم نعم اإلجنليزية

 معلومات أخرى ترى أهنا هامة : 

 املعلومات م
1  
2  

 الدول الىت عملت هبا :

 الدول #
1  
2  

 : )ميكن ارافة مزيد من الصفوف(او المشاركة في التاليف الكتبتاليف 
 
 
 م

 

 
 
 الكتاب عنوان 

 
 العنوان بلغة أخرى 
إن وجد ) كما هو 
موجود على صفحة 
 الكتاب او البحث(

 
الترقيم الدولى الموحد 

 للكتاب
 )ردمك(

 
 

أشخاص مشاركين 
)محقق ، مراجع ، 

 مترجم ... الخ(

 
 
 

 الطبعة

 
 

 عدد الصفحات

 
 

 لغة الكتاب

 
 

 تاريخ النشر

1         

2         
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3         

4         

5         

6         

7         

 : )ميكن ارافة مزيد من الصفوف()األحباث العلمية( اإلنتاج العلمى
 سنة النشر الناشر مكان النشر عنوان البحث  م
1 Alkhaldi A. A., Mohamed A. Abdelgawad, Bahaa G. M. Youssif , Ahmed O. El-Gendy, 

Harry P. De Koning. (2019) Synthesis, antimicrobial activities and GAPDH docking of 

novel 1,2,3-triazole derivatives. Tropical Journal of Pharmaceutical Research. 2019 18 

(5): 1101-1108  

Tropical Journal of 

Pharmaceutical 

Research 

Pharmacotherapy 

Group 
2019 

2 Alkhaldi, A.A.M., De Koning, H.P.  and Bukhari, S.N. (2019) Antileishmanial and 

antitrypanosomal activity of symmetrical dibenzyl-substituted α,β-unsaturated carbonyl-

based compounds. Drug Design Development and Therapy. 13 P: 1179-1185. 

Drug Design 

Development and 

Therapy 

Dove Press 2019 

3 Seufi, A. M., Alkhaldi, A. A., Galal, F. H. (2019), Morphological and molecular 

identification of selected Coleoptera from Sakaka, Aljouf, North-Western Saudi Arabia: 

Comparative study. The Indian Veterinary Journal., 96 (04) : 19-23 

 

Indian Veterinary 

Journal 
The Indian 

Veterinary 

Association 

2019 

4 Alkhaldi, A.A.M., De Koning, H.P.  and Bukhari, S.N. (2019) Effects of some natural 

leads on Trypanosoma and Leishmania strains. Tropical Biomedicine. 36 (2): 373-378.  
Tropical 

Biomedicine 
Malaysian Society 

of Parasitology and 

Tropical Medicine 

(MSPTM) 

2019 

5 Alkhaldi, A. A., Abdelgawad, M. A., & Youssif, B. G. (2018). Synthesis, antimicrobial 

evaluation and docking studies of new pyrazolone derivatives. Tropical Journal of 

Pharmaceutical Research, 17(11), 2235-2241. 

Tropical Journal of 

Pharmaceutical 

Research 

Pharmacotherapy 

Group 
2018 

6 Alkhaldi AAM. In vitro evaluation of the parasitostatic activity of asafoetida oleoresin 

on Trypanosoma brucei brucei bloodstream-form. AUMJ, (2018) March 1; 5(1): 1-9. 

 

AUMJ Jouf University 2018 

7 Alkhaldi AA, Martinek J, Panicucci B, Dardonville C, Zíková A, de Koning HP. 

Trypanocidal action of bisphosphonium salts through a mitochondrial target in 

bloodstream form Trypanosoma brucei. International J. Parasitology: Drugs and Drug 

International J. 

Parasitology: 

Drugs and Drug 

 2016 

http://eprints.gla.ac.uk/view/author/6160.html
http://eprints.gla.ac.uk/view/author/6160.html
http://eprints.gla.ac.uk/view/journal_volume/Tropical_Biomedicine.html
http://eprints.gla.ac.uk/view/journal_volume/Tropical_Biomedicine.html
http://eprints.gla.ac.uk/view/journal_volume/Tropical_Biomedicine.html
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Resistance, 2016;6(1):23-34. Resistance 

8 Munday, J. C., Tagoe, D. N. A., Eze, A. A., Krezdorn, J. A. M., Rojas López, K. E., 

Alkhaldi, A. A. M., McDonald, F., Still, J., Alzahrani, K. J., Settimo, L. and De Koning, 

H. P. (2015), Functional analysis of drug resistance-associated mutations in 

the Trypanosoma brucei adenosine transporter  (TbAT1) and the proposal of a structural 

model for the protein. Molecular Microbiology, 96: 887–900. 

 

Molecular 

Microbiology 
 2015 

9  Rodenko, B., Wanner, M., Alkhaldi, A., Ebiloma, G., Barnes, R., Kaiser, M., 

Brun, R., McCulloch, R., Koomen, G.-J. and De Koning, H. P. (2015)Targeting the 

parasite's DNA with methyltriazenyl purine analogs Is a safe, selective, and efficacious 

antitrypanosomal strategy.Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 59(11), pp. 6708-

6716 

Antimicrobial 

Agents and 

Chemotherapy 

 2015 

10 Dardonville C, Alkhaldi A.A.M. and De Koning HP (2015) SAR studies of diphenyl 

cationic trypanocides: superior activity of phosphonium over ammonium salts. ACS Med 

Chem Lett 10;6(2):151-5 

 

ACS Med Chem 

Lett 
 2015 

11 Alkhaldi A.A.M., Creek D, Changtam C, Ibrahim H, Burgess K, Barrett MP, 

Suksamrarn A, and Harry P. de Koning (2015) Potently trypanocidal curcumin analogs 

bearing a mono-enone linker motif act by depleting Trypanosoma brucei of 

trypanothione. Mol Pharmacol 87:451-464 

 

Mol Pharmacol  2015 

12 Taladriz, A., Healy, A., Flores Pérez, E.J., Herrero García, V., Ríos Martínez, C., 

Alkhaldi, A.A.M., Eze, A.A., Kaiser, M., Brun, R., de Koning, H.P., Chana, A. and 

Dardonville, C. (2012) Synthesis and structure-activity analysis of new phosphonium 

salts with potent activity against African trypanosomes. J. Med. Chem. 55:2606-2622. 
 

J. Med. Chem  2012 

13 Ibrahim, H. M. S., Al-Salabi, M. I., El Sabbagh, Neils B. Quashie, N. B., Alkhaldi, A. A. 

M., Smith, T. K., Vial, H. and De Koning, H.P. (2011) Assessment of choline analogues 

as new anti-kinetoplastid lead compounds. J. Antimicrob. Chemother. 66, 111-125. 
 

J. Antimicrob. 

Chemother. 
 2011 

14 Al-Asgah, N. A. ; Younis, E. M.; A. A. Abdel-warith ; A. A. AlKhaldi and A. Ali. 

(2011): Effect of feeding  olive waste on Growth performance and muscle composition 

of Nile Tilapia Oreochromis niloticus. Int. J.  Agric.  Biol.,13: 239 - 244 

Int. J.  Agric.  Biol.  2011 
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  :)ميكن ارافة مزيد من الصفوف(أشخاص وجهات ميكن الرجوع إليها لالستعالم 

 تليفون بريد إلكرتوىن العنوان املكان الوظيفة الشخص  م
1 Prof. Harry 

De Koning 
وباحث أكاديمي 

في جامعة 
 جالسكو

 -جالسكوجامعة  جالسكوجامعة 
 بريطانيا -جالسكو

Harry.De-
Koning@glasgow.ac.uk 

00441413303753 

2       
3       

 


