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المؤهالت العلمية:
 1ال-بكالوريوس:

 -تاريخ الحصول على البكالوريوس 1414 / 1413 :هـ

 الجهة التي تخرجت منها :كلية التربية للبنات بأبها-األقسام العلمية -التخصص العام :كيمياء

 2ال-ماجستير:

 -تاريخ الحصول على الماجستير 12 14 /3/1هـ

 الجهة التي تخرجت منها كلية التربية للبنات بالرياض -األقسام العلمية-جامعة االميره نوره بنت عبدالرحمن حاليا.

 التخصص العام :كيمياء العضوية (تحليلية).1

 3ال-دكتواره:

 -تاريخ الحصول على الدكتواره 9241/1/82هـ

 الجهة التي تخرجت منها :جامعة الملك عبدالعزيزبجده-كلية التربيةللبنات-األقسام العلمية.

 -التخصص العام :كيمياء

 التخصص الدقيق :كيمياء العضوية (تحليلية). -4الدكتواره :استاذ مشارك .

 -تاريخ الحصول على الدكتواره (استاذ مشارك)  1433 / 11 /82هـ .

الخبارت العلمية:

 1ال-تعيين أول معيدة سعودية بقسم الكيمياء بكلية التربية للبنات بجاازن-
األقسام العلمية (  1414 - 1413هـ).

 2ال-تعيين أول محاضر سعودية بقسم الكيمياءو كلية التربية للبنات بجاازن-
األقسام العلمية ( .)32 14 /3/ 27

 3ال-تعيين وكيلة الشؤون المالية و اإلدارية وعميدة الكلية بالنيابة بكلية
التربية للبنات بجاازن-األقسام العلمية ( .)42 14

 4ال-تعيين أول دكتوره (أستاذ مساعد) سعودية بقسم الكيمياء بكلية التربية
للبنات بجاازن-األقسام العلمية (.)9241/5/21

 5ال-تعيين أول دكتوره (أستاذ مشارك) سعودية بقسم الكيمياء بكلية التربية
للبنات بجاازن-األقسام العلمية (.) 143 3/ 11 /82

 6ر-ئيسة الكنترول في اختباارت القدارت والمهاارت في عمادة
القبولوالتسجيل(.)9241

 7ال-تعيين مديرة مركازلبحوث بكلية التربية للبنات األقسام العلمية ( - 1430
حتى .) 143 6
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.) 1430 ( منسقة السنة التحضيرية للبنات لكلية ادارة االعمال- 8
 ه1431 مستشار في مركز الدارسات البيئيهبجامعة جاازن- 9
. ه1435 وحتى

.عضو في الجمعية السعودية لعلوم الحياة
.عضو في جمعية الكيميائيهالسعوديه

 شطر الطالبات في كلية العلوم-مساعدة رئيس قسم الكيمياء

-

10
11

- 21

 حتى االن- ه143 7

:االعمال العلمية

 عنوان رسالة الماجستير-

طارئق بوالروجارفية جديدة لتقديربعض مركبات السلفا
New polarographic methods for determination
of some sulpha compounds

             ( دم وبال زم صمو ا لللللل ل) مرض باهتلا ى

 عنوان رسالة الدكتواره-

    تق ب ريد ععع ع ععع ض العناص يف ةليئضلا ر

المفاصل الرثياني في بعض مناطق المملكة العربية السعودية
Determination of some trace elements in blood, plasma and
serum of Rheumatoid Arthritis patients in some Areas of
Saudi Arabia Kingdom
:االبحاث المنشورة
1-[Sanaa Arab and Asia Alshikh .Voltammetry
Determination Of Some Trace Elements In Tap Water
Samples Of Jeddah Area In The Kingdom Of Saudi
Arabia[Journal of American Science. 2010;6(10):1026-1032].
2-[ Sanaa Arab and Asia Alshikh . Estimating Of Some
Trace Elements In Mineral Water In The Kingdom Of
Saudi Arabia. [Life Science Journal 2010; 7 (3) :133-137].
3

3-[ Sanaa Arab and Asia Alshikh .The Role Of Natural
Mineral Dead Sea Waters Therapy In Various Rheumatic
Diseases. Nature and Science 2010; 8 (12): 194-197].
4-[Sanaa Arab and Asia Alshikh.Electrochemical techniques
for measuring some trace heavy metals in Taps Water of
Riyadh in Saudi Arabia. Nature and Science 2012;10(2):109115].
5--[ Sanaa Arab and Asia Alshikh.The use of Clay Minerals
of the Dead Sea as Drugs.New York Science
Journal2012;5(1):112-115].
6-[Asia Alshikh.Analysis of Heavy Metals and Organic
Pollutants of Ground Water Samples of South Saudi. Life
ScienceJournal, 2011; 8(4):438-441].
7-[Asia Alshikh. Determination Of Some Trace Heavy
Metals In Tap Water Of South Saudi Arabia by Anodic
Stripping
Voltammetry
Technique.Nature
and
Science2012;10(1):124-129].
8-[Asia Alshikh. Heavy Metal Concentrations of Drinking
Water in South of the Kingdom of Saudi Arabia. Life Sci J
2012;9(4):4660-4665].
9-[Asia Alshikh. Direct Determination of Heavy Metal in
Tanks Water in South of The Kingdom Of Saudi Arabia by
Anodic Stripping Voltammetry Technique. J Am
Sci2012;8(12):922-928].
10-[ Asia Alshikh and Olfat Mohamed H. Yousef.
Histological changes induced by Heavy Metals in fishes at
Red Sea- Jazan –KSA. Life Sci J 2013; 10(3): 1918-1923]
(ISSN: 1097-8135).
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11- [G. B.Mohamed, S. Arab and A. Alshikh. Determination
of Some Trace Elements in Blood of RheumatoidArthritis
Patients in Some Areas of Saudi Arabia Kingdom. Life Sci J
2013;10(3):2132-2136] (ISSN: 1097-8135).
12- [G. B.Mohamed, S. Arab and A. Alshikh. Determination
of Some Trace Elements in Blood of RheumatoidArthritis
Patients in Some Areas of Saudi Arabia Kingdom. Life Sci J
2013;10(3):2132-2136] (ISSN: 1097-8135).
13- S. Arab, G.B. Mohamed, A. Alshikh. Determination
Of Copper Trace Element In Rheumatoid Arthritis
Patients In Some Areas Of Saudi Arabia Kingdom. Life
Sci J 2013;10(4):1787-1791]. (ISSN:1097-8135 ).
14- [ S. Arab, G.B. Mohamed, and A. Alshikh.
Determination Of Zinc Trace Element In Rheumatoid
ArthritisPatients In Some Areas Of Saudi Arabia Kingdom
by Anodic Stripping Voltammetry Technique.J Am Sci.
2016 ; 12 (4) : 26-33]. ISSN 1545-1003.
:الدووارت العلمية والمؤتمارت

.وره في حفظ القارن وتجويده- د1

.ورة في تحقيق األهداف اإلجارئية السلوكية- د2

.ورة لغة انجليزية بالمجلس الثقافي البريطاني- د3
.ورة حاسب آلي- د4

 األقسام العلمية بجده-ضور الملتقى العلمي الثاني لكلية التربية للبنات ح5
.على شرف وكيل وازرة التعليم العالي

.)ضور محاضرة (جمعية زهرة السرطان ح6

.ضور لقاء أمير منطقة جاازن مع األ كاديميين والمثقفين كل سنة ح7
ضور محاضرة صاحبة السمو األميرة الجوهرة بنت فهد ال سعود ح8

5

مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات عن (:دور التعليم الع يف يلا   
دعم مشاركة المأرة في التنمية الشاملة).

 9د-ورة بعنوان برنامج التعلم اال لكتروني  :مهاارت التدريس والتعليم الشبكي.

Program for e-learning:Teaching skills and the web-based
10

Education

-دورة ضمن مشروع اإلبداع والتميز ألعضاء هيئة التدريس بعنوان

(.)Leading in Academic Setting
-

11

حضور محاضرة العنف األسريتحت رعاية صاحبة السمو الملكي

األميرة عادله بنت عبد هللا بن عبد العزيز.

- 21
13

-14

-

دورة تدريبيه لنظام جسور إلدارة التعلم اال لكتروني .

دورة تدريبية للتعلم اال لكتروني وأدواته.

تحكيم أبحاث الطلبة في المؤتمر العلمي للطالب.

 - 15حضور محاضره عن السياحة لصاحب الس يكلملا وم    األميرر س نب ناطل   

سلمان بن عبد العزيزآل سعود.

 - 16حضور محاضره عن التطور األ كاديمي بالجامعات ضمن برن نواعتلا جما   

الدولي بين جامعة موناشباستارليا وجامعة جاازن للدكتورِ ِ AndrysOnsman

 - 17حضور محاضره خاصة بالتعلم اال لكتروني للدكتور/دمحم ال سالم
 - 18حضور محاضرة بعنوان (طريقنا العلمي...تح تايد

بن  يماس ت ا ةريبك عيركل

وآمالل) لل ةروتكد خولهه

        أبحاثث ث الس اطر ن يصصختلا لصيف كلملا ىفشتسمب           

والحائزة على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة األولى.

 -91حضورمحاض لا نع ةر نجا كدلل ح ت وووووووو وور عب محرلا د نننن ن هيج سلجم وضع نا       

الشورىى.

 - 20المشاركة ببحث

Estimating Of Some Trace Elements In Mineral Water In
The Kingdom Of Saudi Arabia
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فييي الم رشع يداحلا رمتؤ

      ألوروبااا واس  اي عع عععن العل ميكلا مو ي عماجب ةيئا ةةةةةة ةاألردن

قسم الكيمياء باألردن خال ل الفترة من  1431 / 10 / 27هـ الى  1431 / 11 /2هـ.

 -12المش عباتلا شاقنلا تاقلح يف ةكرا ة كلملا زكرمل                عب يزعلا د ز ززز ز للح راو   

الوطني (الرؤية المستقبلية للتعليم في المملكة العربية السعودية).

 - - 22حضور مؤتمر ماليزيا
1st International Chemical and Environmental Engineering 26-28
November 2010, Kuala Lumpur Malaysia
وتم المشاركة ببحث
Electrochemical techniques for measuring some trace heavy metals in
Taps Water of Riyadh in Saudi Arabia.
 -23حضور المؤتمر العلمي لطالب جامعة جاازن .
 -42حضور ورشة عمل عن قواعد المعلومات في المجمع األ كاديمي ( )1للطالبات

بتاريخ 2 43 1/ 11 /12هـ.

 - 25حضور محاضره في مسرح كلية العلوم عام  1433ه للبروفيسور
Hugh Loxdale
?(I) How can rare animals and plants survive
(II) Generalism and specialism in nature: what insects can teach us
about ourselves.

 - 26حض مع ةشرو رو لللللل ل التنمي نازاج ةقطنمب ةيعارزلا ة        ،

مسرح السنة التحضيرية في المدينة الجامعية بت  خيرا

صاحب السمو أمير منطقة حاازناألمير دمحم بن ناصر.

دعام ةيمنتلل ة      المس مادت ةة ة في  

 1433 /1/91- 18هــ والت تفا ي ت اهح   

 - 27دورة في اإلسعافاتاألولية بكلية العلوم.

 -82محكم أبحاث في تصفية المن  دايبملوالل ةيميلعتلا قطا ا ينطول      لإلب اد عع العلمي (إب اد عع )
 1433 -2 43 1ه المقامة في مدينة جاازن .

 - 29حض رشعلاو عباسلا ءاقللا رو و ةيعمجلل ن ال عل ةيدوعس ل حلا مو يا ةةةةةةةةةةةةةةةة ة واقتص ةئيبلا تايدا     

والموارد الطبيعية  1433 /4/ 15 - 13 .ه.
 - 20حضور ي مو

األبحاثث الطبية (ال ىلا ربتخملا نم يقيبطتلا بط ال متجم عععععع ع) ف عمجملا ي   

األ كاديميبالشواجره ،األربعاء  14مارس  2012م.

 -12حض رو          المحاض يفيرعتلاةر ةةةةةةةة ة الت  تاساردلا زكرم اهمدقي ي ا نع ةيئيبل                      

أولوياتهالبحثيةوأنش تط ههه ه ومهام ءاثالثلا  ،ه       

               

          

 1433 /5/ 11ه الموافق      2012 /4/3م على    

مسرح السنه التحضيريه.
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 - 22حض ةرضاحم رو            (األساس اي تتتتت ت و العناص ملعلا ثحبلا ةباتك يف ةمهملا ر يييييييييييييييييييييييييييييي ي)
 1433 /5/ 18ه الموافق  2012 /4/ 10م على مسرح ألسنهالتحضيرية.

 - 23حضور البرنامج التدريبي لتطوير القدارت البحثية بالمملكة (قدرتك) بجامعة جاازن،قاعة

االحتف ىربكلا تالا       

دإلاب ار ةةة ة العلي عماجلل ا ةةةةةة ة تح رشا ت ا ةنيدم ف

والتقنية 1434 /1/ 11 ..ه الموافق / 25نوفمبر 2012 /م.

 -42حض نع لمع ةشرو رو

دبع كلملا ال لل زيزع ع مول                   

رقملا ريرقت ررررر رر" workshop on "Course Reportفي

كلية العلوم (شطر الطالبات) 1434 /1/91.ه الموافق  2012 /21/3م.

 - 25المشاركة في ورشة عمل (متطلبات ضمان الجودة واالعتماد األ كاديمي) تق  ميد دد.ص حلا

ب يلع ن ال دماغ ي ييييييييييي ي ,المستش ئيهلا يف بيردتلا ةدحو فرشمو را ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة .الثال ث خيراتب ءا         

 1434 /2/91ه/1 .يناير 2013 /م

 - 26المش يف ةكرا      ورش لمع ة      (ض  ةدوجلا نام و زاج ةعماجب يجماربلا ميوقتلا ا نننننننننننن ن) تق ميد   

د.ص يلع نب حلا ال دماغ يييييييي ي ,المستش تلا ةدحو فرشمو را د ئيهلا يف بير ةةةةةةةةةةةة ة .األربع خيراتب ءا     
 1434 /2/ 20ه/2 .يناير 2013 /م.

 - 27محكم أبحاث في تصفية المناطق التعليمية لال ولمبياد الوطني لإلبداع العلمي (إبداع)

المقامة في مدينة الرياض،العليا  ،الفيصليه ،قاعة االمير سلطان بتاريخ 1434 /5/6-5ه

الموافق / 18 - 17مارس 2013 /م.

 -82حضور مؤتمر "  "Updates on Addiction Researchفي قاعة االحتفاالت
الكبرى باإلدارة العليا للجامعةبجاازن بتاريخ . 5-6 March 2013

 - 29حضور اللقاء العلمي السنويي المؤتمر العلمي األول بكلية الصحة العامة وطب المناطق

الحارة بجامعة جاازن-مجمع الشواجرةاأل كاديميوالذي ينعقد بعنوان (المستجدات في الحميات

النزفية الفيروسية) 24/4/2013
Annual Scientific meeting (New Issues in Viral Hemorrhagic
)Fevers
 -03زيارة عمادة البحث العلمي ومركز أبحاث كلية الطب .
 - 31زيارة مختبارت مديرية المياه.

 - 32زيارة محطة الماطري لتحلية المياه.

- 33حضور ورشة عمل بعنوان , (Research study design)Workshop
Training unit hall , medical campus building , medical research
center
Thursday 12 Dec 2013
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 - 34المشاركة في ورشة عمل , workshop DNA extraction protocols

Training unit hall , medical campus building , medical research
center
Thursday 19 Dec 2013
 - 35حضور الدوره التدريبيه المكثفه بعنوان الخطه الوطنيه للعلوم والتقنيهه و االبتكار (الف صر
واالنجاازت)  .وحضور ورشة عمل بعنوان :
)National Science, Technology, Innovation Plan (NSTIP
Training unit hall , medical campus building ,medical research center .
12 / March / 2014.
- 36حضور يوم االبحاث الطبيه الاربع ( :الجديد عن امارض السكر) UpDatees in .
Diabetes Mellitus.AlShwajra Academic Complex. 6 / March / 2014 .
- 37زيارة مركز األبحاث الزارعية مشروع الفاكهة االستوائيه و شبه االستوائيه بمنطقة جاازن
وسهول تهامة.مركز األبحاث الزارعية بابي عريش بمنطقة جاازن.يوم الخميس الموافق
 1435 /4 / 27هـ الموافق 41 20 /4 / 27م .

 - 38حض رمتؤم رو    "  "Updates on Addiction Researchقاع ىربكلا تالافتحالا ة    

باإلدارة العليا للجامعة بجاازن بتاريخ . 5-6 / March / 2013

 - 39حضور سيمينار ماجستير للمحاضره خديجه ظافر يحي عطيف بعنوان :
Anovel electro chemical sensor for the detection of low levels of lead
 in environmental and food samples.قاعة السيميناارت بكلية التربية االقسام
العلمية

. 18 / 11 / 1434

- 40حضور سيمينار المحاضر أفنان علي حسين حكمي بعنوان
Spectroscopic study on the interaction of some drugs with serum
albumin.
قاعة السيميناارت بكلية التربية االقسام العلمية 23 / 11 / 1434 ,
 - 41حض رو    س مي ي ان رر ر د .نج فحلا ءال نن ن نن ي بعن او نن ن treatment of industrial & :

 1434 / 11 / 11 . nuclear waste.ه قاعة السيميناارت بكلية التربية االقسام العلمية .
 -24حضور سيمينار ا .د .نجالء عبدالرحمن بعنوان Solvent free reactions :
 . 1435 /5 /3قاعة السيميناارت بكلية التربية االقسام العلمية .
 - 43حضور سيمينار د .نوال هدايه بعنوان مضادات اال كسدة 23 / 1 / 1435 .

قاعة السيميناارت بكلية التربية االقسام العلمية .

 - 44حضور ورشة عمل بعنوان " كيفية اعداد فكرة متميزة " للدكتورة أحالم البربري.

 1435 /6 /8ه  .قاعة السيميناارت بكلية التربية االقسام العلمية .
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 - 45حضور محاضره عن سرطان الثدي  . 16 / 1 / 1435 .قاعة السيميناارت بكلية التربية

االقسام العلمية .

 - 46حضور دورة في األمن والسالمة  .بعنوان (طرق األخالء الطارئ إوإدارة األ زمات )
. 24 / 12 / 1435

 - 47حضور حفل التخرج الدفعة التاسعة برعاية صاحبة السمو الملكي االميره عادلة بنت

عبدهللا  .المدينة الجامعية . 1435 ,

 - 48محكم أبحاث في تصفية المناطق التعليمية لال ولمبياد الوطني لإلبداع العلمي (إبداع)

مسار ابتكار لعام  1436 - 1435ه المقامة في مدينة جاازن .

Workshop
 - 49حضور ورشة عمل بعنوان
(References &citation Management using Endnote Bibliography
Software).The Substance Abuse Research Center (SARC) , Jazan
University. February,23-24 , 2015,الموافق بتاريخ 5-4جماد األول 1436 /هـ .

 - 50المشاركة في الدورة المكثفة عن أساسيات تثقيف األقارن حول المؤثارت العقلية وكيفية

الوقاية منها و التي نظمها مركز أبحاث المؤثارت العقلية ( سارك ) بتاريخ - 10 - 9
 1436 /7/ 11ه .

 - 51حضور يوم االبحاث الطبية الخامس ( طب االكوارث :إعداد أجندة للعمل )

 /4رجب  1436 /ه  .الموافق April /2015 / 23
 -52حضور ورشة عمل

Workshop
(Developing Proposals for Research Funding). The Substance Abuse
Research Center (SARC) , Jazan University.March, 3-4 , 2015
الموافق بتاريخ  13 -21جماد األول 1436 /هـ .

 -53حضور محاضره للمحاضر نشوا دمحمعلى االحمر بعنوان Investigating
substituent effects on the electronic structure of nickel α-diimine
complexes.قاعة النشاطبالكلية  1435 /21/ 20 .هـ.

 -54حضورمحاضره للدكتوره  /اميره دمحم عبد المقصود بعنوان Engineered nano
particles-based materials for biological purposes.قاعة النشاطبالكلية.
 1435 /21/ 27هـ.

 -55حضور محاضره للمحاضر /أمانى الصم بعنوان Development of new nano-
structurally engineered polymer semiconductors for organic electronics
قاعة النشاطبالكلية 1436 /1/4هـ .
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 -56حضورمحاضره للدكتوره  /اميره محمود بعنوان Role of mitochondrial DNA

polymorphism in Egyptian colorectedcancer .قاعة النشاطبالكلية 1436 /1/4ه

 -57حضور محاضره للمحاضر/رغده مصيرى بعنوانٍ ٍ  Simulation of metal
partitioning Cd, Ni and Zn during bottom sediment resuspension.
قاعة النشاط بالكلية  1436 /1/ 11ه .

 -58حضور ورشه عمل بعنوان كيفيه استخدام المكتبه الرقميه و قواعد المعلومات المجمع
اال كاديمى ( )1للطالبات 1436 /2 / 9ه .

 -59حضور المؤتمر العلمى السادس لطالب وطالبات التعليم العالى قاعه االحتفاالت
بالجامعه  1436 /4/ 16 - 14ه .

 - 60حضور محاضره للدكتوره  /حصة بنت ناصر العيسى (( بعنوان لمحات من أنشطة

وخدمات

مدينة

الملك

للطالبات  1436 /4/ 29ه .
- 61

حضور

المعرض

عبدالعزيز

الخامس

للعلوم

للكتاب

و

التقنية

بالجامعة

)).المجمع

بتاريخ

اال كاديمى

 1436 /4/03ه

()2
.

 -62حضور محاضره للمحاضر /ساره حسين الطيب بعنوان:
Phytochemical investigation of extracts of the flowers of
calotropisprocera and evaluation of their antimicrobial activity.
قاعه النشاط بالكليه  1436 /5/5ه .

 - 63ورشة عمل  :التواصل اإلعالمي الفعال خال ل اال زمات الصحية  .مجمع الشواجرة

اال كاديمي  / 23ابريل  2015 /جامعة جاازن .

 -64حضور دوره بعنوان مهاارت تصميم محتوى تعليمي بتاريخ  1437 /1 /91ه الموافق
 2015 / 11 /1في القاعة التدريبية الخاصة بعمادة التعليم اال لكتروني و التعليم عن بعد.

 -65حضور دوره تدريبية عن كيفية استخدام المكتبة الرقمية و قاعدة معلومات Sicfinder
يوم اال ثنين  1437 /1 / 20ه  .في الكلية العلمية للبنات بجاازن -بنات .

 -66حضور محاضرة كيفية كتابة البحث العلمي للدكتوره  /نجالء عبدالرحمن في قاعة
السيميناارت يوم الثال ثاء  1437 /1 / 22ه في الكلية العلمية للبنات بجاازن -بنات .

 -67حضور فعاليات الملتقى الثاني لإلبداع و ريادة األعمال  12 - 20صفر الموافق 3-2
ديسمبر  2015م  .المسرح الرئيسي – جامعة جاازن .

 -68حضور المؤتمر الدولي الثاني الوقاية من االدمان مستجدات االبحاث و البارمج المبتكرة
 17 - 16ربيع االخر  1437ه الموافق  27 - 26يناير  2016م .
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 -69حضور ورشة عمل تنمية مهاارت تصميم و تنفيذ البارمج لدى العاملين في مجال
الوقاية من تعاطي المخدارت للبروفيسور عبد هللا الرشود (السعودية) 17 .ربيع االخر 1437
ه الموافق  27يناير  2016م .

 - 70حضور ورشة عمل خلق وسائل إعالم فاعلة للوقاية من المخدارت .

(William Crano )USA
 2016م .

17 - 16

ربيع االخر

1437

ه الموافق

27 - 26

يناير

 -71حضور ورشة عمل تطبيقات االرشاد و االستشاارت في مجال الوقاية من االدمان  .لكل
من د/ابشانا البشانو د/عبدهللا األبلي و د/علي القحطاني(.السعودية)
 1437ه الموافق  27 - 26يناير  2016م .

17 - 16

ربيع االخر

 -72الملتقى الاربع للجودة  14 - 13رجب  1437ه(.نحو تعليم مبني على مخرجات التعلم).
عمادة التطوير األ كاديمي .قاعة االحتفاالت بالجامعة .

 - 73دورة في أمن المعلومات الشخصي للمدرب وائل هادي حكمي /91 .ابريل 2016 /م

الموافق / 21رجب  1437 /ه .

 - 74حضور محاضرة التواصل مع الجامعات السعودية والعالمية للتقدم لبرنامج الدارسات

العليا  .يوم الخميس الموافق  1438 /1/91ه الساعة  11 - 10صباحا.
القاء د /اميمة البدري و أ /أسماء عبيد .

 -57المشاركة في ورشة عمل مهاارت اال تصال الفعال في أماكن العمل للمدربة منى خميس
جوده بتاريخ 16 / 11 / 20

 20في المجمع اال كاديمي . 2

 - 76المشاركة في ورشة عمل اسس تصميم و تطوير المنهج الجامعي للمدربه د .سحر

فتح هللا بتاريخ  2016 /21 / 11في المجمع اال كاديمي . 2
 - - 77المشاركة في ورشة عمل

Leadership skills

للمدرب الدكتور Dr. NayelMousaRababahفي فندق هوليدي جاازن بتاريخ
. 6 / 11/2016
 - 78المشاركة في ورشة عمل االرشاد اال كاديمي  :نموذج االرشاد التطويري للمدرب الدكتور
احمد علي الحازمي و االستاذه اماني السيد في فندق هوليدي جاازن بتاريخ 16 / 10 /03

20

 - 79تنفيذ ورشة عمل بعنوان القواعد التنفيذية لال ئحةالدارسة و االختباارت للمرحلة الجامعية

بجامعة جاازن لطالبات السنة التحضيرية الفصل الدارسي األولبقسم الكيمياء . 19/9/2016

 - 80حضور محاضرة للمعيدة هند احمد صديق بعنوان
Comparative study of the result between density function theory and
semi- empirical method of select bioester
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في قاعة السيميناارت في الكلية العلمية للبنات بجاازن 4/ 10 / 2016 .

 - 81حضور محاضرة بعنوان خطة اإلرشاد الجديدة المحاضر أسماء عبيد 1/ 11 / 2016

 1/2/ 1438في قاعة السيميناارت في الكلية العلمية للبنات بجاازن.

 -28حضور محاضرة للمحاضر زيزي البداروي بعنوان
Use of some ligands containing nitrogen & sulfur for
preconcentration , separation and spectrometric determination of
trace heavy metal ions in media of diverse origin
 - 83حضور محاضرة بعنوان الخطة التنفيذية لوحدة اإلرشاد األ كاديمي للمحاضر أسماء عبيد
في قاعة السيميناارت في الكلية العلمية للبنات بجاازن 2/2 / 2017 .الموافق 5/5 / 1438
 - 84حضور محاضرة بعنوان الطوارئ و اإلخالءد /رشا ممدوح حسين 1/ 11 / 2016
1/2/ 1438في قاعة السيميناارت في الكلية العلمية للبنات بجاازن .

 - 85حضور محاضرة أ.د .منى نبيل بعنوانMineral ores processing
 22 / 11 / 2016الموافق   

. 22 /2/ 1438ف  يف تارانيميسلا ةعاق ي ا ملعلا ةيلكل ي تانبلل ة               

بجاازن.
 -68حضور محاضرة للمعيدة مروة مدخلي بعنوان
Improving the accuracy of PM3 and PM6 calculated electronic
property results by parameterization and QSAR using PMZ
 31/2//7102الموافق 16 /5//83 14
 - 87حضور محاضرة بعنوان جمالك من الطبيعةأ.د .منى نبيل  27 /2/ 2017الموافق
 .03/5/ 1438في قاعة السيميناارت في الكلية العلمية للبنات بجاازن.

 - 88حض ةرضاحم رو

 ميوقتلا قرط ناونعب اااااا ا ااااااااااااا ا اااااااااااااا ا.د /أس دنه ةما او يييييييييييييي يي قاع ةةةةةةة ة( ) 68

بتاريخ  / 8/3/ 2017الموافق . 9/6/ 1438

 - 89حضور محاضرة بعنوان تقييم االختباارت ا.د /أسامة هنداوىى  22 /3/ 2017الموافق
 , 23 /6/1 438قاعة (. )68

 - 90حضور محاضرة بعنوان التخطيط االستارتيجي ا.د /أسامة هنداوىى 21/4/ 2017 .
 , 15 /7/ 1438قاعة ( . ) 68

 -19المشاركة في برنامج ورشة عمل اولويات البحث العلمي برعاية وكيل الجامعة للدارسات
العليا و البحث العلمي بجامعة جاازن في فندق هوليدي جاازن بتاريخ / 19فبراير /2017الوافق
 / 22جماد االولى . 83 14 /

 - 92المشاركة في دورة الندريب على اخالقيات البحث العلمي على اال نسان في مركز ابحاث

المؤثارت العقليةTraining workshop on research ethics on Human

قاعة النشاط الطالبي بكلية الطب -عمادة البحث العلميبتاريخ  21-22فبراير . 2017
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 - 93حضور الندوة التعريفية بعنوان المواءمة بين رؤية المملكة  0302وخطة جامعة جاازن
برعاية معالي مدير جامعة جاازن في مسرح السنة التحضيرية بتاريخ 8/ربيع االول1438

 /7/ديسمبر . 2016

Seminars & Conferences
& Workshops

الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية

الجهة والمكان

عنوان المؤتمر

التاريخ

Date
Place
Conf. Tit.
حضور فعاليات األسبوع اإلرشادي للفصل الدارسي قسم الكيمياء 27/12/1438
18/9/2017
األول
قسم الكيمياء 29/12/1438
تنفيذ ورشة عمل بعنوان القواعد التنفيذية لال ئحة
20/9/2017
الدارسة و االختباارت للمرحلة الجامعية بجامعة جاازن
لطالبات السنة التحضيرية الفصل الدارسي األول

ساحة الكلية

حفل اليوم الوطني

1/1/9341

بمشاركة
*

*
*

*

21/9/2017

حضور فعاليات المؤتمر الطالبي الثامن لجامعة جاازن مسرححح السنةة ة 31 /01/71 20
11/2 /1439
التحضيرية
حضور فعاليات األسبوع اإلرشادي للفصل الدارسي قسم الكيمياء 6/ 5 /1439
23 /1/81 20
الثاني

المبن ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ى

حضور سيمينار للمحاضر هيام دمحم بعنوان :
Study of corrosion behavior of Zn in
الرئيس ييييييييييييييي ي
aqueous aggressive media in the
للكلية
presence of ligands and their
complexes
حضور ورشة عمل عن الجودة لألستاذ الدكتور سحرة المبن ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ى

*
*

7/2/81 20

*

7/2/81 20

*

دمحم الرئيس ييييييييييييييي ي
للكلية

14 /3/81 20
26 /6/9341

حضور سيمينار للمحاضر خلود العتيبي بعنوان :
Estimation of ion selective electrode
potential by using metalloporphyrin
membrane

قسم الكيمياء

حضور سيمينار للمحاضر ابتسام موسى بعنوان :

قسم الكيمياء 21/3 /2018
4/7 /9341
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*

*

بد و ن
مشاركة

Oxidation of first- row transition metal
oxides in the presence of alkali metals
hydroxide at high temperature
*
*

*

21/3 /2018 حضور ورشة عمل عن زيارة لجنة االعتماد األ كاديمي قسم الكيمياء
4/7 /9341
لألستاذ الدكتور سحرة دمحم

1/4/81 20
85 قاع ةةةةةةةةةة ة
15 /7/9341
بالكلية

27 بتاريخ
Feb-1 Mar
2018

27 بتاريخ
Feb-1 Mar
2018
27 بتاريخ
Feb-1 Mar
2018

حضور ورشة عمل عن الجودة للدكتور رحاب عزوز
حضور مؤتمر تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن

            في زكرم،  وزير المالية، ارشد آل مكتوم نائب حاكم دبي
دبي التجاري
: رئيس هيئة الصحة بدبي بعنوان
الع ملا ييييييييييي ييي ي
                    (قاعةDubai International Pharmaceutical
& Technology Conference &
)المؤتمرات
Exhibition
           في زكرم
دبي التجاري
الع ملا ييييييييييي ييي ي
                   (قاعة
)المؤتمرات
           في زكرم
دبي التجاري
الع ملا ييييييييييي ييي ي
                   (قاعة
)المؤتمرات

حضور ورشة عمل بعنوان
Management of Chronic NonMalignant Pain
حضور ورشة عمل بعنوان
Multidisciplinary Team-Based
Practice and Scholarly Activity of
Hospital Pharmacists in Japan

:المناهج التي قامت بتدريسها داخل المملكة العربية السعودية

 مشروع بحث-1
2-Analytical Electrochemistry- by Joseph Wang (2006).
3- Chemical Analysis ,Modern Instrumentation
Method and Techniques , by F. Rouessac and A.
Rouessac , Second Edition (2007).
4- Analytical Chemistry, An Introduction by D.A.
Skoog …[et al] , seventh edition (2000) .
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5- Vogel's textbook of Quantitative chemical
analysis,by….. G.H Jeffery…..[et al], fifth edition.
6- Principles of Instrumental analysis , by D.A. Skooget
al., Sixth Edition(2007).

 -7جميع مناهج الكيمياء التحليلية (طرق التحليل الكهربي ،طرق التحليل
اآللي ،طرق التحليل الحجمي والوزني) .

 -8كيمياء كهربية (فيزيائية) نظري وعملي -كيمياء.

ق(كيمياء،فيزياء،رياضيات،أحياء،اقتصاد).
 -9الكيمياء العملية لجميع الفر ق
10

-

ق(كيمياء،فيزياء،رياضيات،أحياء،اقتصاد).
كيمياء عامة-جميع الفر ق

9910661@gmail.com

األعمال التي شاركت فيها:
 - 1منسقة شعبة الكيمياء التحليلية بالقسم .
- 2رئيسة لجنة المقابالت للمعيدات بالقسم.
 - 3رئيسة لجنة تطوير المناهج بالقسم.
 - 4رئيسة اللجنة االستشارية لتطوير منهج الكيمياء التحليلية بالقسم.
 - 5رئيسة لجنة الجداول الدراسية واالختبارات بالقسم .
 - 6رئيسة اللجنة العلمية بالقسم
رئيسة لجان تدقيق االختبارات النهائية بالقسم.
-7
 - 8رئيسة لجنة الشؤؤن الطالبية بالقسم
 - 9اإلشراف على مشاريع بحث التخرج للطالبات.
- 01مساعدة رئيس القسم وكل ما يرتبط بها من مهام.
- 11منسقة شعبة الكيمياء التحليلية بالقسم .
رئيسة لجنة المقابالت للمعيدات بالقسم.
- 21
- 31رئيسة لجنة تطوير المناهج بالقسم.
- 14رئيسة اللجنة االستشارية لتطوير منهج الكيمياء التحليلية بالقسم.
- 15رئيسة لجنة مناقشة مشاريع البحث لطالبات الفرقة الرابعة كيمياء.
- 16رئيسة لجنة الجداول الدراسية واالختبارات بالقسم .
- 17رئيسة اللجنة العلمية بالقسم
 - 81رئيسة لجان تدقيق االختبارات النهائية بالقسم.
 - 91رئيسة لجنة فحص وثائق المتقدمات للترقية وجوائز التميز بالقسم.
 - 02رئيسة لجنة الشؤؤن الطالبية بالقسم .
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