
  بسم اهلل الرمحن الرحيمبسم اهلل الرمحن الرحيم
 

  السرية ذاتية السرية ذاتية 
 ،،، عبد العزيز بن سليمان الحسينعبد العزيز بن سليمان الحسيناالسم / سامي بن 
  دالتحقت بجامعة الملك سعو 

 وبتوفيق اهلل حصلت على ما يلي:
 ة العلوم      درجة بكالوريوس التربية في العلوم من جامعة الملك سعود ـ كلية التربية وكلي 

 دا  بتقدير جيد ج ) قسم الكيمياء(

   )درجة ماجستير العلوم في الكيمياء من جامعة الملك سعود ـ كلية العلوم ) قسم الكيمياء
 هـ9241عام 

عنوان الرسالة :تأثير بعض األطعمة على ذوبان األلمونيوم وعناصر                          -
 أخرى من  أواني الطبخ .                                      

   في التعليم العام /عملت مدرسا 

 (عدة سنوات( &المرحلة الثانوية )سنة واحدةالمرحلة المتوسطة )     
  قسم  –كلية العلوم –تم تعييني معيدا  في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 هـ9249-الكيمياء 

   هـ9249تم تكليفي وكيال للقسم في 

  كلية العلوم –اإلسالمية  في جامعة اإلمام محمد بن سعودتم ترقيتي إلى محاضر– 
 هـ9244-قسم الكيمياء 

   هـ9244تم ابتعاثي لدراسة الدكتوراه في جامعة الملك سعود 

  هـ9241حصلت على شهادة الدكتوراه في الكيمياء العضوية 

 عنوان الرسالة :.

جسيمات  نشاط سطحي ومركبة على تحضير بودرة بوليمرات معدلة ذات
 النفط ترية تستخدم في تجميع بقعنانوم مغناطيسية ذات أحجام

 



 
 
 

 اخلربات والدورات:
 
 من عدد من الجهات التعليمية . –وهلل الحمد  -حصلت على شهادات شكر 

 :حصلت على دورات علمية وتربوية وإدارية وتطويرية مختلفة ؛ من أبرزها 

 (ICP-7000دورة في طريقة عمل جهاز الحث البالزمي المزدوج)  -

 دورة في النمو المعرفي في تجارب الكيمياء . -                
 األنشطة العلمية في الكيمياء . -

 دورات أساسية في الحاسب اآللي . -

 ورشة عمل "تجربة المختبرات التخيلية ". -

 دورة في أسس اإللكترونيات وتقنية المعلومات . -

 برنامج "التعليم للمستقبل". -

 . intelير المهني العالمي حصلت على شهادة معلم مشارك في برنامج التطو  -

 مهارة البحث عن المعلومات عن طريق االنترنت . -

   ،باإلضافة إلى دورة في تشغيل القبة الفلكية. دورة أساسيات الفلك  -

حصلت على جائزة التميز على مستوى مكتب التربية والتعليم في الروضة في  -
 (9241الجوانب التربوية والتعليمية )

 TOEFLفي اللغة اإلنجليزية حصلت على شهادة  -
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