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   (م9119 - 9191 )معيد 

   (م1009-9111 )محاضر 

 حىت الان( – 1002)  أستاذ مساعد 

   العليا في المملكة المتحدة.عملت كمرشد لبعض طلبة البكالوريوس أثناء دراستي 

   م(1002) متعاون مع جامعة الملك سعود في مجال التدريس األكاديمي. 

   م(1099 - 1009) رئيس قسم العلوم بكلية الملك عبد العزيز الحربية. 

   حىت الان( – 1099)رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.  

 حىت الان( – 1099)العلوم جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية    والتطوير بكليةكلية العلوم للجودة   وكيل. 

 حىت الان( – 1091) وكيل كلية العلوم للشؤون التعليمية بكلية العلوم جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 

 
 وكميياء احلفزالعمل الأاكدميي يف جمال الكميياء الغري عضوية /عضو معدنية                     

 

 

 

)أحد األوراق حصل  حاصل على بدل التميز العلمي للنشر في اوعية النشر العالمية المتميزة -9

 (  citation 120على 

 9149التميز في النشر العلمي العضاء هيئة التدريس في الجامعات العالمية منذ جائزة بدل  -1

 المجلس العربي لتدريب طالب الجامعات العربية" –شهادة تقدير من "اتحاد الجامعات العربية  -4

 –رئاسة هيئة االركان العامة  –شكر و تقدير من "وزارة الدفاع و الطيران و المفتشية العامة  -1

 كلية الملك عبد العزيز الحربية" –ت البرية الملكية السعودية قيادة القوا

 –رئاسة هيئة االركان العامة  –شكر و تقدير من "وزارة الدفاع و الطيران و المفتشية العامة  -2

 الدراسات المدنية" -كلية الملك عبد العزيز الحربية –قيادة القوات البرية الملكية السعودية 
 

 

 

 :المناصـــــــــب و ف ـــــــالوظائ

 :البحثيــــــــة االهتمـــامـــــات

 

 و خطابات الشكر الجوائز والحوافز العلمية
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 أوال المشروعات البحثية

من المشروعات  " ضتقيمي اس تخدام خامات حملية اقتصادية يف معاجلة تلوث املياه ابلعنارص الثقيةللمشروع "  الرئيسي الباحث- 1

 التمويلية لجامعة االمام محمد بن سعود االسالمية.

ماك" تقيمي جودة مياه الرشب املعبأأة املنتجة حمليا مشارك لمشروع    باحث- 2 نية و املس توردة للمملكة العربية السعودية و التحقق من اإ

( اىل املياه PET) Polyethelene terephthalate انتقال عنرص الانتميوين من العبوات البالستيكية املصنوعة من مادة

 " ضمن مشروعات الخطة الوطنية االستراتيجية.حتت ظروف ختزين خمتلفة ابململكة العربية السعودية

حتضري وتوصيف مرتاكبات جديده من مرتابطات قواعد ش يف والاس تخدام الصناعي لها مكواد حافزه يف مشارك في مشروع "  باحث-3

 " ضمن المشروعات التمويلية لجامعة االمام محمد بن سعود االسالمية.حتضري الربوابن احللقي

روعات  " ضمن المشكميياء التناسق“ب  وكتا" معيل كميياء غري عضويةمشارك في مشروع تأليف كتاب "  باحث-1

 التمويلية لجامعة االمام محمد بن سعود االسالمية.

" ضمن مشروعات الخطة  للجلود )حالل( الثانويه النواجت من والطيب الغذايئ اجليالتني انتاجالرئيسي في مشروع "  الباحث-2

 الوطنية االستراتيجية.

" ضمن  بعض امللواثت العضوية عىل احملتوية الرصف مياه ملعاجلة املتقدمة كسدةالأ  بعض طرق اس تخداممشارك في مشروع "  باحث-2

 مشروعات الخطة الوطنية االستراتيجية.

 مواد من اننونية رقيقة بطبقة بتغطيهتا املتقدمة التقنية الصناعات يف املس تخدمة املعادن اسطح "حاميةمشارك في مشروع    باحث-1

 " ضمن مشروعات الخطة الوطنية االستراتيجية. للبيئة وصديقة اقتصادية

 

 

 النشاط العلمي:
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 ثانيا: الدورات التدريبية وحلقات النقاش:

مام  " والمنعقدة في جامعة االحتديد الأولوايت البحثية يف جمال الوقاية من اخملدراتالورشة العلمية بعنوان "  إدارة-1

 ه . 2/2/1131محمد بن سعود االسالمية في  

 "حتديد برانمج القياس والتقومي والاس تجابة ملؤرشات اجلودة بتعاون مجيع منسويب القسمبرنامج تدريبي بعنوان "  حضور-2

ساعة   12ه  بمجموع   1/1131/ 11-11مصر خالل الفترة   –والمنعقدة في شرم الشيخ  

 تدريبية.

والمنعقدة   "التعلمي التعاوين ومعليات البحث العلمياسرتاتيجيات ابداعية لإرشاك الطالب يف الورشة العلمية بعنوان "  حضور-3

 ه .23/3/1131في جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية في  

خالل الفترة    " والمنعقدة في الق اهرةالتعمل املمتركز حول الطالب يف التدريس اجلامعيبرنامج تدريبي بعنوان "  حضور-1

 ه . 12/1133/ 1-3

الورشة التأسيسة لمعهد تاريخ العلوم العربية واالسالمية والمنعقدة في جامعة االمام محمد بن    حضور-2

 ه . 11/11/1133سعود االسالمية في  

الل الفترة  األردن خ  -" والمنعقدة في عمان  تمنية املهارات الادارية يف البيئة الأاكدمييةورشة العمل بعنوان "  حضور-2

 ه . 2-1/11/1133

دة في  " والمنعقاملواد املتقدمة لأهجزة الاستشعار الإلكرتونية والطاقة املتجددةورشة العمل العالمية بعنوان " حضور-1

 ه . 2/1133/ 22-23المملكة العربية السعودية خالل الفترة    – نجران- جامعة نجران

ة العربية  المملك  –في الخبر    " والمنعقدةالأنظمة واللواحئ التعلميية والإداريةبرنامج تدريبي بعنوان "  حضور-9

 ساعة تدريبية. 12ه  بمجموع   2/1131/ 11-11السعودية خالل الفترة  

" والمنعقدة في الهيئة الوطنية للتقويم  ادلمع التعلميي للطالب وخدمات الارشادالعمل بعنوان "  ةحضور ورش-1

  ه 12/2/1133-11العربية السعودية خالل الفترة    المملكة-جدة-األكاديميواالعتماد  

" والمنعقدة في عمادة التطوير   (TAT)تأأهيل املعيدين في الورشة التأسيسية للبرنامج التدريبي "  محاضر-10

 ه . 19/2/1133-12االمام محمد بن سعود االسالمية خالل الفترة    جامعة-الجامعي  
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" يف التدريس اجلامعي  (Social Networking)اس تخدام ش باكت التواصل الاجامتعي ورشة العمل بعنوان "  حضور-11

 22جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية في    –والمنعقدة في عمادة التطوير الجامعي  

 ه . 3/1133/

" والمنعقدة في  (SPSS)تطبيقات معلية يف حتليل البياانت ابس تخدام برانمج البرنامج التدريبي بعنوان "  حضور-12

-11مية خالل الفترة  جامعة االمام محمد بن سعود االسال  –عمادة التطوير الجامعي

 ه  20/3/1133

جامعة    –" والمنعقدة في عمادة التطوير الجامعي  بناء الاختبارات التحصيليةورشة العمل بعنوان "  حضور-13

 ه . 1/1133/ 12االمام محمد بن سعود االسالمية في  

  –ة في الشارقة  " والمنعقداحلديثة واس تخداماهتا يف التعلمي اجلامعيتقنيات التعلمي برنامج تدريبي بعنوان "  حضور-11

 ه . 12/1132/ 29-22االمارات العربية المتحدة خالل الفترة  

" والمنعقدة في عمادة التطوير  ULT@IMSIUالتعمل والتعلمي اجلامعي برنامج تدريبي بعنوان "  حضور-12

 ه . 10/1132/ 29-21ية خالل الفترة  الجامعي في جامعة االمام محمد بن سعود االسالم

 في برنامج دروس التقوية المقدمة لطلبة كلية الملك عبد العزيز الحربية.   المشاركة-12

اختبار املهارات املعرفية لطالب و طالبات جامعة الامام محمد بن سعود الاسالمية للمرشفني برنامج تدريبي بعنوان "  حضور -11

 ه . 2/1/1131 بتاريخ" والمنعقدة في جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية  و املساعدين

ر و  ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات و التطوي" التخطيط الاسرتاتيجيبرنامج تدريبي بعنوان "  حضور -19

 االعتماد االكاديمي.

ي عمادة  المنعقدة ف" الاوراق العلميةتطبيقات احلاسب يف جمال حترير و مراجعة برنامج تدريبي بعنوان "  حضور -11

 ه . 1131رجب   2في  في جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية    البحث العلمي
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 اللجان العلمية: ثالثا:

في مجال البحث العلمي المنعقد في جامعة االمام محمد بن   اللجنة العلمية ملنتدى الرشاكة اجملمتعية الثالث عضو-1

 ه .1131جمادى االخرة    13-12سعود االسالمية في تاريخ  

  .والكوارثاللجنة العلمية ملؤمتر السعودي ادلويل الاول لإدارة الازمات  عضو-2 

 .امجلعية الكمييائية السعودية عضو-3

   االمام محمد بن سعود االسالمية.  بجامعةوالاسالمية اجمللس التأأسييس ملعهد اترخي العلوم العربية  عضو-1 

د جلنة التأأكد من مسايرة وموافقة اخلطط ادلراس ية والربامج العلمية يف الأقسام العلمية يف الوحدات الأاكدميية ملعايري اجلودة والاعامت عضو-2 

 د بن سعود االسالمية.بجامعة االمام محم الأاكدميي

 سالمية.في جامعة االمام محمد بن سعود اال اللجنة ادلامئة لمتويل املشاريع البحثية التابعة لعامدة البحث العلميفي    عضو-2

 االسالمية.    بكلية العلوم جامعة االمام محمد بن سعود   جلنة التعاقد اخلاريج لأعضاء هيئة التدريس عضو-1

 بجامعة االمام محمد بن سعود االسالمية. مواد العلوم والرايضيات للمعاهد العلمية جلنة مراجعة عضو-9 

للمركز    في المملكة العربية السعودية التابعة واملؤثرات العقليةجلنة تفعيل الاحباث يف جمال الوقاية من اخملدرات  عضو-1

 .والمؤثرات العق ليةمن المخدرات    ودراسات الوق ايةالسعودي ألبحاث  

 بجامعة االمام محمد بن سعود االسالمية. جلنة تأأليف كتب العلوم للمعاهد العلمية عضو-10

ه  بجامعة االمام محمد   1131/1132للعام الجامعي   (CSTP)اختبار املهارات املعرفية على برنامج    االشراف-11

 بن سعود االسالمية.

 . االسالمية سعود جامعة االمام محمد بن  جلنة اخلطط ادلراس ية بلكية العلوم عضو-12

 .االسالمية سعود جامعة االمام محمد بن  جلنة متابعة العملية التعلميية بلكية العلوم عضو-13

جلسات حتكمي البحوث خالل امللتقى الطاليب الابداعي اخلامس عرش "اجلامعات العربية  عضو اللجنة العلمية لتحكمي البحوث عضو-11

والذي نظمته جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية بالتعاون مع المجلس العربي   والتمنية"
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 23-11الرياض المملكة العربية السعودية خالل الفترة    –لتدريب طالب الجامعات العربية  

 ه . 1133/ 12/

جامعة االمام    حث العلمي فيالتابعة لعمادة الب  حتكمي البحوث اخلاصة ابللجنة ادلامئة لمتويل املرشوعات البحثية عضو-12

 محمد بن سعود االسالمية.

 الحربية.  زعبد العزيبكلية الملك   املدنية جلنة البحوث عضو-12

  .جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية-العلومبكلية   النظر يف شاكوى الطالبجلنة  عضو -11

 .1132بن سعود االسالمية منذ  جامعة االمام محمد  -العلومبكلية   ادلراسات العليا جلنة  عضو -19

 عمادة التقويم و الجودة. –جائزة المتزي يف البحث العلمي جلنة  عضو -11

 .مراجعة مقررات املعاهد العلميةجلنة  عضو -20

االمام  جامعة  -مالعلو بكلية   فرع الطالبات يف مدينة املكل عبد هللا للطالبات تأأسيس و انشاء معامل قسم الكميياءجلنة  عضو -21

 .محمد بن سعود االسالمية

 .ه  1133جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية منذ  -العلومبكلية   وحدة الاختبارات رئيس -22
 

 :واللقاءات العلميةرابعا: المؤتمرات 

- Attendance of The 2nd KACST-Oxford Petrochemicals forum 2012, 

King Abdullah City for Science and Technology (KACST), Riyadh, KSA 9-12 

November 2012. 

- Attendance of the Fifth Saudi Science Conference (New Vision for 

the Role of Basic Science in Development), Umm Al Qura University, Mecca, 

KSA 16-18 April 2012. 
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- Attendance of the Fourth International Chemistry Conference 

(Chemistry and its application in Development), King Saud University and 

Saudi Chemical Society, Riyadh, KSA 19-21 November 2011  

- Participating in Royal Society of Chemistry – Coordination 

Chemistry Discussion Group Meeting at The University of Loughborough 12-

14/ 7 /2004 by Poster “Cyclopalladated Imines Containing an O-Functionalised Tether 

Factors Controlling Coordination Of the Oxygen”. 

- Participating in Royal Society of Chemistry – Coordination 

Chemistry Discussion Group Meeting at The University of Loughborough 12-

14/ 7 /2004 by Presentation “Cyclopalladated Imines Containing an O-Functionalised 

Tether Factors Controlling Coordination Of the Oxygen”. 

 - Participating in Royal Society of Chemistry – Coordination 

Chemistry Discussion Group Meeting at The University of Loughborough 1-2 / 

7 /2002 by Poster “Cyclopalladated Imines Containing an O-Functionalised Tether Factors 

Controlling Coordination Of the Oxygen”. 

- Participating in 244th National Fall Meeting of the American-

Chemical-Society (ACS) –at Philadelphia, PA Date: AUG 19-23, 2012 by Paper 

“Surface thermodynamics and solubility characterization of conducting polymers by inverse gas 

chromatography: Polypyrrole chloride”. 
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  مجال والتحليلية فيالخاصة بالكيمياء العضوية  واستخدام األجهزةمتمرس في تحليل 

(High Field NMR, MS, FAB, X-ray diffraction, high quality purification, 

HPLC, etc)  

  والضوءذو خبرة في العمل مع مركبات شديدة الحساسية للتفاعل مع الهواء. 
  ذو خبرة في استخدام برامج الحاسب اآللي الخاصة في البحث العلمي 

(ChemOffice، End note، Word Processors، etc)  

 واالنجليزيةالعربية  واالجتماعي باللغتينجيد التعامل العلمي ا. 

 

 

 :الخاصة المعارفوالمهارات 

 


