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معٌدة بقسم الكٌمٌاء بكلٌة العلوم بأسوان – جامعة أسٌوط 1981م .
مدرس مساعد (محاضر) بقسم الكٌمٌاء بكلٌة العلوم بأسوان جامعة أسٌوط اعتبارا
من 1985م .
مدرس ( أستاذ مساعد ) بقسم الكٌمٌاء بكلٌة العلوم بأسوان جامعة أسٌوط اعتبارا من
1989م .
أستاذ مساعد بكلٌة التربٌة للبنات بأبها اعتبارا من 1414/5/29
المشاركة فً جمٌع األنشطة الالمنهجٌة بالكلٌة .
رئٌسة لجنة ا لرصد لجمٌع األقسام العلمٌة ( كٌمٌاء  -فٌزٌاء -رٌاضٌات ) بكلٌة
التربٌة للبنات بأبها لمدة ستة أعوام منذ عام  1421-1416ه .





رئٌسة قسم الكٌمٌاء بكلٌة التربٌة للبنات بأبها عام 1421/1420
عضو مجلس صندوق الطالبات بكلٌة التربٌة للبنات بأبها عام 1421/ 1420
وكٌلة كلٌة التربٌة للبنات بأبها (شئون الطالبات -الشئون اإلدارٌة والمالٌة–
الدراسات العلٌا ) منذ عام  1421لمدة عامٌن .
عضو اللجنة العلٌا لمراجعة حاالت الطالبات ورصد نتائج جمٌع األقسام (كٌمٌاء –
فٌزٌاء – رٌاضٌات – اقتصاد منزلً ) بكلٌة التربٌة بأبها منذ عام  1421لمدة تسعة
أعوام .
رئٌسة مكتب اإلرشاد األكادٌمً بكلٌة التربٌة بأبها منذ عام  1423لمدة عامٌن.
وكٌلة الشئون اإلدارٌة والمالٌة بكلٌة التربٌة بأبها منذ عام  1425لمدة عامٌن.
المشرفة اإلدارٌة لمكتب العمٌدة بكلٌة التربٌة بأبها منذ عام  1427لمدة عامٌن.
أستاذ مساعد بكلٌة العلوم واآلداب بجامعة نجران منذ عام  1430لمدة عامٌن.
المرشدة األكادٌمٌة للكلٌة.
عضو لجنة الجداول بالكلٌة.
عضو لجنة المعادالت بالكلٌة.
رئٌسة لجنة سٌر االختبارات بالكلٌة.
رئٌسة لجنة التأدٌب بالكلٌة .














































الدورات التدرٌبٌة واألنشطة















عضو اللجنة العلٌا لمراجعة رصد جمٌع نتائج الكلٌة.
مراجعة حاالت الطالبات ورصد جمٌع نتائج كلٌة العلوم واآلداب بشرورة لألقسام (
كٌمٌاء  -رٌاضٌات – اللغة العربٌة – الدراسات االسالمٌة ) وذلك لألعوام  1427ه
حتى  1430ه( انتداب )
أستاذ مساعد بقسم الكٌمٌاء بكلٌة العلوم بجازان – جامعة جازان اعتبارا من
 1433/1432ه .
المرشدة األكادٌمٌة لمجموعة من طالبات قسم الكٌمٌاء.
عضو لجنة الرصد ( الفرقة الثانٌة ).1433/1432
عضو لجنة الدراسة الذاتٌة بالكلٌة– المعٌار السادس (مصادر التعلم) .1433/1432
عضو لجنة الدراسة الذاتٌة بالقسم – المعٌار التاسع (عملٌات التوظٌف )
1434/1433
عضو لجنة الرصد (الفرقة الثالثة) 1434/1433
عضى لجنت منبقشت أبحبث طالة وطبلببث الملتقى العلمً الخبمس والسببع لطالة

وطبلببث جبمعت جبسان
عضو لجنة دعم وتخطٌط الجودة بالكلٌة 1435

عضى لجنت منبقشت مشبرٌع البحج لطبلببث الفزقت الزابعت كٍمٍبء
عضو لجنة الجداول الذراسٍت واالختببراث بالقسم منذ  1433حتى تارٌخه
عضو لجنة المفاضلة للمتقدمات علً وظٌفة معٌدة بالقسم منذ.1438 /1437-1433
عضو لجنة دراسة تقارٌر المقررات الدراسٌة بالقسم منذ .1438/1437- 1433
رئٍست لجنة الدراسة الذاتٌة بالقسم – المعٌار األول ( الرسالة والغاٌات واألهداف )
منذ 1434

رئٍست لجنت الذراست الذاتٍت ببلقسم – المعٍبر الحبدي عشز( عالقت المؤسست
ببلمجتمع)
منسقت اإلرشبد األكبدٌمً ببلقسم
عضى لجنت إعذاد الخطت اإلستزاتٍجٍت ببلكلٍت
عضى لجنت تطىٌز المنبهج ببلقسم
رئٍست اللجنت االستشبرٌت لتطىٌز منهج الكٍمٍبء العبمت ببلقسم.
عضو لجنة إعداد وتصحٌح االختبار للمتقدمات علً وظٌفة محاضر .
عضى لجنت تذقٍق االختببراث النهبئٍت ببلقسم.
عضو لجنة فحص وثائق المتقدمات للترقٌة وجوائز التمٌز بالقسم.
رئٌسة لجنة تذقٍق طلببث الحذف واإلضبفت ببلقسم.
منسقت القسم .
منسقت شعبت الكٍمٍبء الفٍشٌبئٍت ببلقسم.
عضى اللجنت العلمٍت ببلقسم .
منسقت وحذة اإلرشبد األكبدٌمً لشطر الطالبات .
عضى اللجنت الفزعٍت للشئىن الطالبٍت .
دورة تعلٌم اللغة األلمانٌة بجامعة أسٌوط .
دورة تربوٌة إلعداد المعلم بجامعة أسٌوط .
المشاركة فً مشروع " التقوٌم الذاتً األولً"للجامعة بنجران .
ورشة عمل " التقوٌم الذاتً األولً " بفندق هولٌداي ان بنجران فً .1431/4/14
برنامج تدرٌبً " توصٌف البرامج والمقررات الدراسٌة " بجامعة نجران خالل الفترة
.1432/4/18-17
ورشة عمل عن الجودة بجامعة جازان فً 1433 / 3 / 15
ورشة عمل عن اإلرشاد األكادٌمً بجامعة جازان 1433 / 3 / 16
ورشة عمل عن الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة الجامعٌة بجامعة جازان 3 / 16
1433 /
مؤتمر الجمعٌة السعودٌة لعلوم الحٌاة (اقتصادٌات البٌئة و الموارد الطبٌعٌة ) بجامعة
جازان 1433 / 4/ 15 – 13
حفل تدشٌن المواقع االفتراضٌة بجامعة جازان 1433 / 4 / 19
حضور ورشة عمل بعنوان نظام جسور إلدارة التعلٌم االلكترونً عمادة التعلٌم
االلكترونً والتعلٌم عن بعد بالجامعة 1433 /6/15 -14
/ 6 / 18 – 17
ورشة عمل (وسائل مبتكرة لحل المشكالت) بجامعة جازان
1433
تنفٌذ ورشة عمل بعنوان القواعد التنفٌذٌة لالئحة الدراسة و االختبارات للمرحلة
الجامعٌة بجامعة جازان لطالبات السنة التحضٌرٌة1433/10/22



حضور حلقة نقاش عن التقٌٌم الذاتً المؤسسً لعام  1433/1432بقاعة االحتفاالت
الكبرى بالجامعة فً 1433/11/29
حضور ورشة عمل بعنوان الدراسة الذاتٌة وتوصٌف المقرر فً 1433/11/30
حضور ورشة عمل بعنوان تطوٌر القدرات البحثٌة بالمملكة بقاعة االحتفاالت الكبرى
بالجامعة فى1434/1/11
حضور ورشة عمل بعنوان تقرٌر المقرر األكادٌمً فً .1434/1/19
الملتقى العلمً الرابع لطالب وطالبات جامعة جازان .1434/1433
حضور ورشة عمل بعنوان الخطة الوطنٌة للعلوم والتقنٌة واالبتكار جامعة الملك
سعود فً .1434/2/26
حضور دوره فً األمن والسالمة لألستاذة /أرٌج نزٌه حسٌن عضو اللجنة الدائمة
للسالمة والصحة المهنٌة بجامعه جازان بعنوان طرق اإلخالء الطارئ واداره األزمات
1434/12 /24
حضور الملتقى العلمً الخامس لطالب وطالبات جامعة جازان 1435/1434
حضور محاضره بعنوان treatment of industrial & nuclear waste
بالكلٌة 1434/11 / 11
A novel electrochemical sensor for
حضور محاضره بعنوان
the detection of low levels of lead in environmental and food
1434/11 /18samples
حضور حفل افتتاح الموسم الثقافً السابع قاعه االحتفاالت بالجامعة1435/2/20
تنفٍذ ورشت عمل بعنىان القىاعذ التنفٍذٌت لالئحت الذراست و االختببراث للمزحلت
الجبمعٍت بجبمعت جبسان لطبلببث السنت التحضٍزٌت الفصل الذراسً الثبنً1435/4/3
حضور حلقة دراسٌة بعنىان 1435 /5 /3Solvent free reactions
حضور ورشة عمل بعنوان الخطة اإلستراتٌجٌة .1435/1434
حضىر ورشت عمل بعنىان "كٍفٍت إعذاد فكزة متمٍشة " 1435 /6 /8
حضىر اللقبء األكبدٌمً الثبنً بعنىان اإلرشبد األكبدٌمً بزعبٌت معبلً مذٌز الجبمعت
1435 /6 /9
تنفٌذ ورشة عمل بعنوان القواعد التنفٌذٌة لالئحة الدراسة و االختبارات للمرحلة
الجامعٌة بجامعة جازان لطالبات السنة التحضٌرٌة للفصلٌن الدراسٌٌن
اعتبارا 1435/11/15وحتى تارٌخه
حضور حلقة دراسٌة بعنوان Investigating substituent effects on the
 electronic structure of nickel d- di imine complexesبالكلٌة
1435/12/20



حضور حلقة دراسٌة بعنوان Engineered Nano particles – based
 materials for biological purposesبالكلٌة1435/12/27



Role of
حضور حلقة دراسٌة بعنوان
mitochondrial DNA polymorphism in Egyptian colorectal cancer
بالكلٌة 1436/1/4




















 حضور حلقة دراسٌة بعنوان
Development of new Nano Structurally engineered polymer
 semiconductors for organic electronics.بالكلٌة 1436/1/4
 حضور حلقة دراسٌة بعنوان
Simulation of metal partitioning Cd, Ni and Zn during bottom
 sediment resuspensionبالكلٌة 1436/1/11
 حضور دورة على كٌفٌة استخدام المكتبة الرقمٌة وقواعد المعلومات 1436/2/9
 حضور دورة تدرٌبٌة عن كٌفٌة استخدام المكتبة الرقمٌة وقاعدة المعلومات
استخدام المكتبة األكادٌمٌة إلغراض البحث العلمً 20/1/1437
 ورشة عمل عن كٌفٌة إعداد وتصمٌم االستبٌانات 28/1/1437
 ورشة عمل بعنوان نحو بٌئة تعلم إبداعٌة 13/2/1437
 حضور فعالٌات الملتقى الثانً لإلبداع ورٌادة األعمال 20-21/2/1437
مقارنة االختبارات النظرٌة والعملٌة بصامطة مع اختبارات قسم الكٌمٌاء بالكلٌة العلمٌة

بمقر الكلٌة بصامطة وكذلك بالكلٌة العلمٌة بجازان 12/3/1437, 28/2/1437
































تنفٌذ ورشة عمل عن آلٌة إعداد مصفوفة لقٌاس مدى تحقق محتوى المقرر الدراسً
لنواتج تعلم المقرر و حساب الوزن النسبً والدرجة لعناصر المحتوى لكل ناتج من
نواتج التعلم 6 /5 /1437
حضور ورشة عمل بعنوان نظام إدارة المعلومات بالكلٌة 15/5/1437
إلقاء محاضرة بعنوان الكٌمٌاء فً حٌاتنا بمجمع المدارس المتوسطة الخامسة والثانوٌة
السادسة 27/6/1437
حضور الملتقى العلمً السابع لطالب وطالبات جامعة جازان 5-7/7/1437
حضور فعالٌات الملتقً الرابع للجودة ( نحو تعلٌم مبنً على مخرجات التعلم)
13-14/7/1437
المشاركة بورقة عمل فً فعالٌات الملتقً الرابع للجودة ( نحو تعلٌم مبنً على
مخرجات التعلم) بعنوان(تجربة كلٌة التربٌة األقسام العلمٌة فً قٌاس نواتج التعلم)
14/7/1437
تنفٌذ ورشة عمل عن كٌفٌة قٌاس نواتج التعلم 21/7/1437
حضور محاضرة بعنوان
Comparative study of the result between density function theory
3/1/1438 and semi- empirical method of select bioester
حضور محاضرة بعنوان خطة اإلرشاد الجدٌدة 1/2/1438
حضور محاضرة بعنوان
Use of some ligands containing nitrogen & sulfur for
preconcentration , separation and spectrometric determination of
12/4/1438 trace heavy metal ions in media of diverse origin
حضور محاضرة بعنوان الخطة التنفٌذٌة لوحدة اإلرشاد األكادٌمً 5/5 /1438
حضور محاضرة بعنوان الطوارئ و اإلخالء 1/2/1438
حضور دورة بعنوان أسس تصمٍم وتطىٌز المنهج الجبمعً 11/12/2016
حضور محاضرة بعنوان
Improving the accuracy of PM3 and PM6 calculated electronic
property results by parameterization and QSAR using PMZ
16/5/1438
حضور محاضرة بعنوان جمالك من الطبٌعة 30/5/1438
حضور محاضرة بعنوان طرق التقوٌم ا.د /أسامة هنداوي 9/6/1438
حضور محاضرة بعنوان تقٌٌم االختبارات ا.د /أسامة هنداوى 23/6/438
حضور محاضرة بعنوان التخطٌط االستراتٌجً ا.د /أسامة هنداوى 15/7/1438
حضور فعالية األمن الفكري 1/8 /1438
حضور فعالٌات المؤتمر الطالبً الثامن لجامعة جازان.
حضور ورشة عمل عن الجودة للدكتور غالب والدكتور حسام حجازي
حضور ورشة عمل بعنوان:
Writing an effective course Report
حضور ورشة عمل بعنوان :
Relationship between learning goals, Objective, and Outcomes
حضور ورشة عمل بعنوان :االعتماد المؤسسً لجامعة جازان استعداد الجامعة لزٌارة
المركز الوطنً لالعتماد
حضور ورشة عمل للدكتور رحاب عزوز بعنوان
ILO ASSESSMENT at Class Room Level
تنفٌذ ورشة عمل عن اإلرشاد األكادٌمً بالمجمع األكادٌمً  2بتارٌخ 19/12/1439

المقررات الدراسٌة

كلٌة التربٌة للبنات بابها (األقسام العلمٌة)
مقررات الدراسات العلٌا
 كٌمٌاء فٌزٌائٌة (نووٌة وإشعاعٌة) تمهٌدي ماجستٌر.
 كٌمٌاء فٌزٌائٌة متقدمة ( )2تمهٌدي ماجستٌر.
مقررات مرحلة البكالورٌوس
 كٌمٌاء نووٌة وإشعاعٌة
 كٌمٌاء كهربٌة (.)2
 كٌمٌاء حركٌة .
 كٌمٌاء كهربٌة (.)1
 قاعدة الصنف .
 كٌمٌاء الكم (.)1
 كٌمٌاء عامة (.)1
 كٌمٌاء تحلٌلٌة عملً (تحلٌل آلً– تحلٌلٌة وصفٌة – تحلٌلٌة كمٌة)
مقررات دبلوم محضرات المختبرات المدرسٌة
 مواد وخامات وأجهزة معملٌة كٌمٌاء.
 تجارب معملٌة كٌمٌاء.
كلٌة العلوم واآلداب بنجران
 كٌمٌاء عامة 101كٌم.4 -
 كٌمٌاء فٌزٌائٌة (230 )1كٌم.3 -
 كٌمٌاء فٌزٌائٌة (231 )2كٌم.2 -
 عملً كٌمٌاء فٌزٌائٌة 334كٌم. 3 -
 أساسٌات الكٌمٌاء الحركٌة 331كٌم.3 -
 كٌمٌاء ضوئٌة إشعاعٌة 333كٌم .2-
 كٌمٌاء كهربٌة (.)2
 كٌمٌاء نووٌة وإشعاعٌة
كلٌة العلوم ٌجازان
 أساسٌات الكٌمٌاء الحركٌة  331كٌم 3 -
 كٌمٌاء فٌزٌائٌة ( 332 )3كٌم 2 -
 كٌمٌاء حركٌة  342كٌم 3 -
 كٌمٌاء التحلٌل الوزنً  212كٌم 3 -
 مشروع بحث  491كٌم 3 -
 كٌمٌاء المحالٌل  445كٌم 3 -
 كٌمٌاء عامة 101كٌم.4 -
 الدٌنامٌكا الحرارٌة  241كٌم 3 -
 الكٌمٌاء الكهربٌة 344كٌم – ( 3عملً).
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