بسم هللا الرحمن الرحيم

التاريخ 1441/2/10 :هـ
الموافق 2019/10/9 :م.

أوالً :البيانات الشخصية
● االسم كامالً :عبد العزيز بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن دخيـّـل.
● الوظيفة :أستاذ مشارك بقسم علوم المختبرات الطبية – كلية العلوم الطبية التطبيقية – جامعة
المجمعة
● الجنسية :سعودي
● مكان وتاريخ الميالد :الرياض  ،يوم األربعاء  1388/8/8هـ  1968/10/31 -م.
● الحالة االجتماعية :متزوج .
● العنوان البريدي :ص.ب  25529الرياض .11476
● البريد اإللكترونيDukhyil@hotmail.com :

-

a.dukhyil@mu.edu.sa

● رقم الهاتف :مكتب - 0164042755 :جوال 0504121294 /
● شهادة تسجيل الهيئة السعودية للتخصصات السعودية( 11-R-A-0037336 :استشاري
كيمياء حيوية/أحياء جزيئية).
ثانياً :المؤهالت األكاديمية والتدريبية
● شهههه ـههههههههههادة الدكتوراة في البيولوجيا الجزيئية للد .ن .أ )(Molecular Biology of DNA
( 2000م) من كلية العلوم البحتة – جامعة شفيلد ببريطانيا وكانت أطروحة الدكتوراة بعنوان:
)(Investigations of Error-Prone Repair Using Mutant Bacterial DNA Methyltransferase

● شههه ادة البكالوريوي في الكيمياء الحيوية (1412/1411هـههههههههه) من كلية العلوم – جامعة الملك
سعود بالرياض.
● برنامج تدريبي على تقنية التفاعل التسههلسههلي المبلمر ) (PCRلمدة ش ه رين في مختبرات خدمة
العلوم الجنائية (1994م)  ،تشبستو – بريطانيا.
● برنامج تدريبي على تقنية تحديد السهههههمات الورااية ذات التطبيق الجنائي (Forensic DNA
) Profilingلمدة شهههه ر في المركز العربي للدراسههههات األمنية والتدريب (1995م)  ،الرياض –
المملكة العربية السعودية.

● برنامج تدريبي على تقنيـههة تحديد السمات الوراايـههة للـههكروموسـههوم الـههذكـههـههري بواسطة تقنية
التكرارات القصيرة ) (Forensic Y-chromosome STR Analysisلمـدة ش ـر في جامعـة
سنترال النكـاشير ( 2003م)  ،بريستون – بريطانيا.
● برنامج تدريبي على األج زة المتقدمة في تقنية تحديد السههههههمات الورااية لمدة أسههههههبو في
مختبرات شهههههركة األنلمة الحيوية المتقدمة ( 1427هـههههههههههه 2006 /م)  ،دبي – اإلمارات العربية
المتحدة.
● الترتيب األول مع در التفوق في الدورة التدريبية في األدلة الجنائية لمدة أحد عشههههر أسههههبوعا
في المع د العالي للدراسهههههات األمنية بكلية الملك ف د األمنية (1425هـهههههههههه2004 /م) ،الرياض –
المملكة العربية السعودية.
● برنههامج تههدريبي في القيههادة األمنيههة ) (International Commander Leadershipلمهدة
امانية أسابيع في وكالة تطوير العمل الشرطي ) 1429( (NPIAهـههههههه 2008 /م)  ،برامس يل –
بريطانيا.
ثالثـاً :الخبرات العملية
 أسههتاذ مشههارك بقسههم علوم المختبرات الطبية – كلية العلوم الطبية التطبيقية – جامعة المجمعة
( 1440هـ  -حتى اآلن).
 مستشار بمع د الملك سلمان للخدمات والدراسات االستشارية ( 1441-1440هـ).
 أسههههتاذ مسههههاعد بقسههههم علوم المختبرات الطبية ووكيل الدراسههههات العليا والبحع العلمي بكلية
العلوم الطبية التطبيقية – جامعة المجمعة ( 1440 - 1436هـ).
 رئيس مركز البحوث الصحية بجامعة المجمعة ( 1437هـ  -حتى اآلن)
 رئيس قسههههههم الخدمات الطبية بمركز األمير محمد بن نايي الطبي بكلية الملك ف د األمنية
(1435 - 1433هـ).
 مستشار غير متفرغ بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ( 1435 - 1428هـ).
 عضهههو هيئة تدريس ورئيس قسهههم علوم األدلة الجنائية والمشهههرع على المعامل الجنائية بكلية
الملك ف د األمنية ( 1433 - 1426هـ).
 خبير فحوص ورااية جنائية بقسهههم الفحوص الورااية بشهههعبة المختبرات الجنائية باألمن العام
(1426 - 1413هـ).

 اإلسهامات البحثية:ً رابعا
" تأليي كتاب بعنوان "أهمية الفحوص الورااية في قضهههههههايا النسهههههههب والقضهههههههايا الجنائية-●
.م) من منشورات مركز البحوث األمنية بكلية الملك ف د األمنية بالرياض2010/هـ1431(
 بحع بعنوان "التطبيقات األمنية لقواعد البيانات الورااية" منشههههههور في مجلة البحوث األمنية-●
.هـ1425  شعبان28 التي تصدر من كلية الملك ف د األمنية بالرياض عدد
 بحع عن اسههههههتخدام الفحوص الورااية لطالبي منح الجنسههههههية في المملكة العربية السههههههعودية-●
.هـ) استجابة لطلب األمانة العامة ل يئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية1433(
 عضههو فريق العمل في دعداد الخطة االسههتراتيجية لبنوك المادة الورااية للتطبيقات الجنائية في-●
.هـ) بإشراع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية1427( المملكة العربية السعودية
( وعالقته بمرضPresenilin-1)  المشههههههاركة في مشههههههرو بحع عن الجين المنتج لبروتين-●
. )هـ1423 -1422( اإللزهايمر لدى السعوديين
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 - DNA Methylation conference, 1998, Sheffield University, UK, (Poster).
● -تحكيم مجموعة من البحوث العلمية والكتب المتعلقة بالفحوص الورااية والمقدمة للنشههههههر في
مجلة البحوث األمنية (مجلة محكمة تصههههههدر من كلية الملك ف د األمنية بالرياض) وكذلك المجلة
العربية للدراسهههات األمنية والتدريب (مجلة محكمة تصهههدر من جامعة نايي العربية للعلوم األمنية
بالرياض).
● -تحكيم عدد من المشهههههههاريع البحتية المتعلقة بالفحوص الورااية الطبية المقدمة لمدينة الملك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبد العزيز الطبية.
● -المشهههههاركة في دعداد الخطة االسهههههتراتيجية للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السهههههعودية والتي
تشرع علي ا مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
خامسا ً :اإلسهامات التدريبية واألكاديمية
● تقديم عدد من البرامج التدريبية عن تطبيقات المادة الورااية ) (DNAفي قضهههههههايا النسهههههههب
والقضهههايا الجنائية ألبهههحاب الفضهههيلة القضهههاة وأعضهههاء النيابة العامة وكذلك عدد من مو في
الديوان الملكي وأمن الدولة واألمن العام وكلية الملك ف د األمنية  ،وذلك في عدد من مناطق
المملكة العربية السعودية.
 تقديم برنامجين تدريبيين في جم ورية السههههههودان  ،أ حدهما عن أهمية الفحوص الورااية في
مسههرا الحادث اإلرهابي ( 1433هـهههههههه) واآلخر عن دور الفحوص الورااية في مكافحة جرائم
االتجار بالبشر ( 1434هـ).

● تدريب الطالب الموهوبين لمدة أسههههههبوعين في مجال الفحوص الورااية وأهميت ا وتطبيقات ا في
المجاالت الحياتية المختلفة ضمن البرنامج اإلارائي التعاوني بين جامعة الملك سعود ومؤسسة
(موهبة) لعامي 1431هـ و  1432هـ.
 تدريس تقنيات فحوص المادة الورااية في جامعة نايي العربية للعلوم األمنية وكلية الملك ف د
األمنية وأكاديمية نايي لألمن الوطني.
 اإلشههراع والمناقشههة لعدد من رسههائل الماجسههتير في مجال الفحوص الورااية في جامعة نايي
العربية للعلوم األمنية.
● عضوية لجنة تأسيس كلية علوم األدلة الجنائية بجامعة نايي العربية للعلوم األمنية (1424هـ).
● عضهههوية لجنة مراقبة البحوث الحيوية والطبية بمدينة الملك عبد العزيز الطبية ( 1425هـههههههههه -
1429هـ).
● عضوية اللجنة العلمية لبرنامج الزمالة في الطب الشرعي ب يئة التخصصات الصحية (-1427
1431هـ).
● عضوية المجلس العلمي بكلية الملك ف د األمنية ( 1427 -1426هـ).
● عضوية مجلس كلية علوم األدلة الجنائية بجامعة نايي العربية ( 1437 -1432هـ).
● عضوية اللجنة المشكلة لتصميم برنامج الماجستير في الفحوص الورااية الجنائية في كلية علوم
األدلة الجنائية بجامعة نايي العربية للعلوم األمنية ( 1430هـ).
● مستشار غير متفرغ لنائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومع د بحوث الموارد
الطبيعية والبيئية بالمدينة ( 1435 - 1428هـ).
● عضهههههوية كرسهههههي أبحاث الجينوم بقسهههههم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم – جامعة الملك سهههههعود
( 1431هـ).
 المشهههرع على البرنامج التدريبي السهههنوي للفحوص الورااية بكلية الملك ف د األمنية (- 1426
 1435هـ).
 عضوية مجلس كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة المجمعة ( 1440 - 1436هـ).
 رئيس مركز البحوث األساسية والصحية بجامعة المجمعة ( 1436هـ  -حتى اآلن).
 عضوية اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب بجامعة المجمعة ( 1438هـ  -حتى اآلن).
 عضوية لجنة التعيينات األكاديمية بالمجلس العلمي بجامعة المجمعة ( 1440 - 1438هـ).
 عضوية لجنة الترقيات األكاديمية بالمجلس العلمي بجامعة المجمعة ( 1438هـ  -حتى اآلن).

سادسا ً :المؤتمرات
● حضههههههور العديد من المؤتمرات العلمية وحلقات النقا

المتخصههههههصههههههة بالفحوص الورااية لـ

) (DNAوهي كالتالي:
 -1مؤتمر ) (International Methods of Forensic DNA Analysisالمنعقههد في
دبي  -اإلمارات العربية المتحدة (يناير 1994م).
 -2مؤتمر ) (DNA Methylationالمنعقد في شفيلد – بريطانيا (1998م).
 -3مههههؤتههههمههههر (19th International Congress of International Society for
) Forensic Geneticsالمنعقد في مونستر -ألمانيا (أغسطس  2001م).
 -4حلقهههات نقههها

ومحهههاضهههههههرات بعنوان (The Second European-American

)Intensive Course in PCR-Based Clinical and Forensic Testing
المنعقدة في دبروفنـك – كـرواتيـا (سبتمبر  2001م).
 -5مؤتمر ) (3rd International DNA Sampling Conferenceالمنعقد في مونتريال
– كندا (سبتمبر  2002م).
 -6مؤتمر مدراء األدلة الجنائية والبحع الجنائي المنعقد في تونس (أبريل  2003م).
 -7مؤتمر ) (3rd International Forensic DNA Analysis Conferenceالمنعقهد
في دبي  -اإلمارات العربية المتحدة (ماري 2009م).
 -8مؤتمر العلوم الطبية الشرعية المنعقد في الرياض (ماري  2012م)
 -9مؤتمر اإلنتربول الدولي السابع للبصمات المنعقد في ليون  -فرنسا (دبريل  2012م).
 -10المؤتمر العالمي الحادي والعشرون للجمعية األسترالية  -النيوزيالندية لعلوم األدلة
الجنائية المنعقد في هوبارت – أستراليا (سبتمبر 2012م).
 -11المؤتمر الخامس والعشرين للجمعية الدولية لعلم الجينات الجنائي المنعقد في ملبورن –
أستراليا (سبتمبر  2013م).
سابعاً :شهادات الشكر وأنشطة خدمة المجتمع
● -شهههه ادة شههههكر من خادم الحرمين الشههههريفين الملك سههههلمان بن عبد العزيز أيده هللا  -دبان عمله
أميرا لمنطقة الرياض  -تقديرا للج ود المبذولة في مجال أداء العمل ( 1423هـ).
● -شهههه ادة شههههكر من سههههعادة مدير اإلدارة العامة لألدلة الجنائية تقديرا للج ود المبذولة في مجال
أداء العمل (1423هـ).
● -عدد من ش ادات الشكر من أبحاب السعادة مديري عام كلية الملك ف د األمنية تقديرا للج ود
المبذولة في مجال أداء العمل.

● -دلقاء محاضههههههرات تعريفية عن الفحوص الورااية وأهميت ا في المجال الجنائي ألبههههههحاب
الفضههههيلة القضههههاة ومنسههههوبي النيابة العامة (هيئة التحقيق واالدعاء العام) وشههههرط مناطق المملكة
ووزارة التربية والتعليم.
● -كتههابههة عههدد من المقههاالت المتعلقههة بههالفحوص الوراايههة وكههذلههك األمن التقني في مجلهة األمن
والحياة (تصهههدر من جامعة نايي العربية للعلوم األمنية) ومجلة العلوم والتقنية (تصهههدر من مدينة
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية).
● -تههدريههب الطالب الموهوبين في مجههال الفحوص الوراايههة وأهميت هها في المجههاالت الحيههاتيههة
المختلفة في البرنامج اإلارائي التعاوني بين جامعة الملك سههههههعود ومؤسههههههسهههههههة (موهبة) لعامي
1431هـ و  1432هـ.

