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معيدة في كلية التربية األقسام العلمية – قسم األحياء 5629-5657هـ
محاضر في كلية التربية األقسام العلمية – قسم األحياء 5626- 5629هـ
أستاذ مساعد في كلية التربية األقسام العلمية – قسم األحياء 5992-5695هـ
وكيلة كلية التربية األقسام العلمية منذ عام 5699هـ  5699 -هـ
رئيسة قسم االحياء في عام 5699 -5691هـ.
وكيلة كلية العلوم شطر الطالبات علم  5691 -5699هـ

خامسا ً  :انشطة في مجال الجودة (مؤتمرات – ورش عمل –

لجان )

 -1عضوة في لجنة الجودة بكلية التربية األقسام العلمية في عام 5695هـ إلى اآلن .
 -2عضوه في اللجنة الدائمة للدراسة الذاتية المؤسسية لكليات البنات بجامعة جازان في عام
5692هـ
 -9عضوة في لجنة الجودة والدراسة الذاتية بالكلية العلمية للعام 5691-5696هـ .
 -6رئيسة المعيار السابع (المرافق والتجهيزات) للدراسة الذاتية بالكلية العلمية للعام -5696
5691هـ.
 -1ورشة عمل تحسين العملية التدريسية وتحصيل الطالب في عمادة التطوير األكاديمي في جامعة
جازان.
 -1ورشة عمل الدراسة الذاتية في عمادة التطوير األكاديمي في جامعة جازان
 -9حضور الملتقى األول للجودة في جامعة جازان .
ورشة عمل عن تحسين الجودة على المستوى البرامجي مقدمة من وحدة التقويم و االعنماد
االكاديمي .
-1ورشة عمل مخرجات التعلم للبرامج التعليمية التخطيط  ,التنفيذ والتقويم مقامة من الهيئة الوطنية
للتقويم واالعتماد االكاديمي والمجلس الثقافي البريطاني في الرياض في الفترة من /55 / 25-29
5699هـ الموافق 2952 /59 /9-1م
 -7حلقة نقاش حول التقرير النهائي للدراسة الذاتية المؤسسية مقامة من كالة الجامعة للجودة
والتطوير األكاديمي – جامعة جازان في 2952/59/51م5699/55/ 27هـ
حضور ملتقى الجودة والتطوير الثاني في جامعة جازان في 5699/ 52/ 21هـ
-59ورشة عمل بعنوان تقرير المقرر األكاديمي في كلية التربية األقسام العلمية في تاريخ
5696/5/57هـ
 -55حفل تدشين الخطة االستراتيجية لجامعة جازان في جامعة جازان – مسرح السنة التحضيرية
في الفترة 2956/1/56م
5691/9/51هـ
-52حضور اجنماع لجنة الدراسة الذاتية في فندق الحياة – جامعة جازان في الفترة
5691/52/21هـ
-59حضور اجنماع لجنة الدراسة الذاتية -المعيار السابع في كلية طب االسنان – جامعة جازان في
الفترة 5691/5/59هـ /5 -نوفمبر 2956م.
 -56عضوه في اللجنة الدائمة للدراسة الذاتية المؤسسية لكليات البنات بجامعة جازان في عام
5692هـ .

-51ورشة عمل التقويم الذاتي –لجنة الجودة والتطوير االكاديمي-الكليه العلمية 5699/2/2هـ

سادسا ً :الجمعيات العلمية
 -5جمعية علوم الحياة السعودية
 -2مجلة االسكندرية للبحوث الزراعية
 -9االكاديمية الدولية للهندسة و العلوم و التكنولوجيا

سابعاُ :أنشطة أخرى

-1عضوة في لجان المقابلة الشخصية في كلية التربية األقسام العلمية 1141 – 1111هـ
-4عضوة في لجنة صندوق الطالبات في كلية التربية األقسام العلمية 1141-1141هـ
-3عضوه في اللجنة االستشارية لمركز البحوث والدراسات البيئية في جامعة جازان -1131
1133هـ .
-1عضوه في لجنة برنامج حماية النظام والنظافة والمحافظة على الممتلكات العامة بكلية العلوم
في عام 1131هـ.
-5رئيسة لجنة التقرير السنوي للعام الجامعي 1131/1133هـ
-1رئيسة لجنة الجداول الدراسية للعام الجامعي 1131/1133هـ
-1عضوه في لجنة تحكيم في األولمبياد الوطني موهبة (مسار البحث العلمي) ضمن فعاليات
مؤسسة الملك عبد العزيز ورجالة لرعاية الموهوبين في عام 1131 /1133هـ.
-1عضوة في البرنامج التوعوي لسرطان الثدي ( جمعية زهره ) بجامعة جازان .
-1عضوة في اللجنة االستشارة الدائمة بالكلية العلمية للعام 1135-1131هـ .
-11عضوه في لجنة تحكيم في األولمبياد الوطني موهبة (مسار البحث العلمي) ضمن فعاليات
مؤسسة الملك عبد العزيز ورجالة لرعاية الموهوبين في عام 1135 /1131هـ.
-11عضوة في اللجان العاملة ببرنامج علماء المستقبل  4للعام الجامعي 1135 -1131هـ
-14عضوة في لجنة تحكيم مسار ابتكار لجائزة ا ألمير محمد بن ناصر امير منطقة جازان في عام
 1135 -1131هـ
-13عضوة في مركز القياس الوطني (مركز جامعة جازان – الكلية العلمية) منذ عام  1131هـ.
-11عضوة في اللجنة الدائمة إلختبار المعيدات بقسم األحياء في الفترة من عام 1133هـ وحتى
االن.

 -51عضوه في جمعية الملك فهد الخيرية في منطقة جازان .
-51رئيسة العالقات العامة في كلية التربية األقسام العلمية 5629-5621هـ
-59رئيسة سير االمتحانات في كلية التربية األقسام العلمية 5629-5621هـ
-51مشرفة الدراسات العليا في كلية التربية األقسام العلمية 5621 -5629هـ
-57مشرفة على معامل قسم األحياء في عام 5695هـ
-29المشاركة في اإلشراف على اختبارات القياس (مشرفة قاعة) بالمركز الوطني للقياس
والتقويم في التعليم العالي التي نفذت بكلية التربية األقسام العلمية – جامعة جازان منذ
عام
5695هـ.
-25عضوه في لجنة تحكيم في األولمبياد الوطني موهبة (مسار االبتكار) ضمن فعاليات مؤسسة
الملك عبد العزيز ورجالة لرعاية الموهوبين في عام 5695هـ
-22رئيسة لجنة تحكيم في األولمبياد الوطني (مسار االبتكار) ضمن فعاليات مؤسسة الملك
عبد
العزيز ورجالة لرعاية الموهوبينفي عام 5692هـ
-29منسقة للملتقى العلمي الثالث لطالب وطالبات جامعة جازان لعام 5699-5692هـ
-26المشاركة في اختبارات التعليم عن بعد "جامعة الملك فيصل " 5692هـ
-21محكمة ألبحاث الملتقى العلمي الرابع لطالب وطالبات جامعة جازان للعام الجامعي
5696/ 5699هـ
-21مدربة معتمدة من مركز الملك عبد هللا بن عبدالعزيز للحوار الوطني 2959م.

ثامناً :المنشورات
ا-ارسائل العلمية
رسالة ماجستير دراسات بيولوجية وبيوكيميائية على ستربتوميسيتات معزولة من التربة
السعودية ( منطقة جازان )
Biological and Biochemical Studies on Streptomyces Isolated from Saudia Soil (Jazan
)Region

: رسالة الدكتوراة
استخدام الطرق الجزيئية والبكتريولوجية في تشخيص البكتيريا العنقودية الذهبية المقاومة
للميثيسيلين في منطقة جازان وتأثير بول اإلبل وبعض المستخلصات النباتية عليها
Using Molecular and Bacteriological Methods in Detection of Methicillin-Resistant
Staphylococcus aureus in Gazan Region and Effect of Camel’s Urine and Some Plant
Extracts on it

: األبحاث-ب
1-El-zahrani,S,and al-harbi,A.(2004),Studies on Soil Streptomyces from
Saudia Arabia , Egypt . J. Microbiology .
 التأثير التضادي لعزالت من:)م2991/هـ5699(  اسماء, صالحة و الحربي,الزهراني-2
Rhizoctona solani and Fusarium oxysporum الستربتوميسس على نمو الفطرين الممرضين للنبات
-5,عربي16-5ص ص,51العلوم,مجلة جامعة الملك عبدالعزيز. f. sp. Melongenae
.انجليزي599
التأثير التضادي ألبوال اإلبل:)م2955 /هـ5692( . اسماء, صالحة و الحربي,الزهراني-3
على البكتريا المقاومة للميثيسيلينStaphylococcus aureus. المعزولة من عينات طبية
. : 257 274 ص, 1ع23 م.العلوم,مجلة جامعة الملك عبدالعزيز
DOI: 10.417 /Sci.23-1.16

4-Asmaa A. Mokbel and Asmaa A. Alharbi (2013):Suppressive Effect of
Some Microbial Agents on Root Knot Nematode, Meloidogyne javanica
Infected Eggplant .2013 International Conference on Applied Life Sciences
(ICALS)UAE, 15-17 September, 2013.
5-Alawlaqi, M. M., Alharbi, Asmaa A (2014):Impact of Acetic Acid on
controlling Tomato Fruit Decay.Life Science Journal 2014;11(3s);114-119.
6-Alharbi, Asmaa A., and Alawlaqi, M. M. (2014):Impact of Some
Bacillus spp. and Inducer Resistance Chemicals and Cow´s skim milk on
Management of Pepper Powdery Mildew Disease In Saudi Arabia.Life
Science Journal 2014;11(4s);1-7.
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الوالياتالمتحدةاالمريكية

-57
5691/9/22هـ
-29
2956/5/29م
– 1/21
5691/9/2هـ
June 9-13,
2014

67
19
15

حضور دورة كيفية اعداد وكتابة فكرة
متميزة
حضور حفل اليوم الوطني
حضور الملتقى األول لالبداع وريادة
األعمال

الكلية العلمية

5691-1-1هـ

الكليةالعلمية

5691/55/29هـ
5691/5/29-21
-57
/29نوفمبر2956م

جامعة جازان

عاشراً :المرجعية

االسم :د .صالحة حسن الزهراني
الدرجة العلمية  :أستاذ االحياء الدقيقة
القسم  :االحياء الدقيقة
جامعة الملك عبد العزيز بجده
الجامعة :
البريد االلكتروني sa.zahrdani@gmail.com :

