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درجة الدكتوراه في الكيمياء غير العضوية التطبيقية من جامعة شيباورا في طوكيوا )اليابان( عام  •

 م2021
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Morphology-Controlled Synthesis of Nitrides from Titanium Dioxide 

and Titanium Disilicide by Ammonia Nitridation. 

 

  م2012عام  في الرياض )السعودية( كيمياء من جامعة الملك سعودفي الماجستير درجة ال •

 التخصص الدقيق: كيمياء غير عضوية             

 رسالة الماجستير :عنوان ــ 

Synthesis, Spectral and thermal studies of new Family of dichloro-

Ruthenium(II) /bis(diphenylphosphino)butane/diamine complexes. 
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 العملية  الخبرات 
 
 

حتى   2021أستاذ مساعد في قسم الكيمياء في جامعة اإلمام محمد بن سعود االإسالمية منذ عام  •

 األن

حتى   2013الكيمياء في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية منذ عام محاضرة في قسم  •

 م 2021

 م 2013إلى  2012معلمة كيمياء )ثانوي( من عام  •



 

 والدورات   جوائزال
 

 الجوائز: 

مؤتمر حافة المحيط في المؤتمر العالمي )لطالب الجائزه الذهبية كأفضل عرض تقدمي  •

 في اليابان( 13الهادي لجمعيات السيراميك ال
 

 :الدورات
شهادة حضور دورة )بناء اإلختبارات اإللكترونية( من عمادة تطوير التعليم الجامعي  •

 بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 (U.T.L.8)     شهادة حضور الورشة التأسيسية لبرنامج )التعليم والتعلم الجامعي ( •

 (IGTC)المقدم من مركز إسنا العالمي للتدريب 

من عمادة تطوير   شهادة حضور دورة )التعلم النشط وإستخداماته في التدريس الجامعي( •

 التعليم الجامعي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

 ( ICDLشهادة اجتياز الرخصة الدوليه لقيادة الحاسب اآللي ) •

ساليب اإلحصائية في البحوث النفسية والتربوية ( )األSPSSشهادة حضور دورة ) •

بإستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية( من عمادة التطوير الجامعي بجامعة  

 طيبة 

 شهادة اجتياز دورة اإلسعافات األولية من جمعية االهالل األحمر السعودي  •

( من الجمعية السعوديه  شهادة حضور حلقة نقاش )التقنية الحيوية ..نظرة استراتيجية •

 للتقنيه الحيويه بجامعة طيبه 

 شهادة حضور دوره )مهارات التدريس الفعال( من عمادة التطوير الجامعي بجامعة طيبة   •

 شهادة حضور ندوة )كيف تصبح موظفا منجزا ( من عمادة التطوير الجامعي بجامعة طيبة  •


