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 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة  تحدث
 العربية √ √ √
 االنجليزية √ √ √
 أخرى - - -

 
 المؤهالت العلمية والشهادات )بدءا من األحدث(

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان
 فيصل الملك جامعة) الدمام جامعة

 (سابقا  
كلية  -قسم الكيمياء

 العلوم

 (18/9/2004) - (4/8/1425) دكتوراة

 كلية -الكيمياء قسم  البنات كليات وكالة

 العلوم
 (20/7/1998 ) - (26/3/1419) ماجستير

 كلية -الكيمياء قسم البنات كليات وكالة

 العلوم

 (2/7/1993) - (13/1/1414) بكالوريوس

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة

دراسات على استخدام بعض المثبتات العضوية لبولي  )كلوريد الفاينيل ( الصلد والملدن ضد التحلل الحراري 

 والضوئي
 الدكتوراة

 الماجتسير كيتوايبوكسيدات -الفاعلية الكيميائية لبعض مشتقات ألفا
 

 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
10/2/1426 – Present العلوم كلية - الفيصل عبدالرحمن اإلمام جامعة 

قسم الكيمياء -بالدمام للبنات  

مساعد أستاذ  

  

mailto:walmagribi@uod.edu.sa


 

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
(20/3/2005 - present  " سابقا الدمام وجامعة فيصل الملك جامعة " 
12/4/1419 – 9/ 2/1426 

(5/8/1998  - 19/3/2005) 

قسم  - كلية العلوم بالدمام -وكالة كليات البنات

     الكيمياء

 محاضر

 26/4/1414 – 11/2/1419 
(12/10/1993  -  4/8/1998)   

قسم  - بالدمام العلوم كلية -البنات كليات وكالة
  الكيمياء

 معيدة

 األحدث(المناصب اإلدارية )بدءا من 

 المنصب اإلداري المكتب التاريخ
 رئيسة قسم الكيمياء جامعة الدمام –كلية العلوم  -قسم الكيمياء هـ9/9/1431 وحتىهـ 9/1429/ 9 من

 
 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية المنشورة 
 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(

 

جهة النشر وتاريخ 

 النشر
 # الباحثينأسماء  عنوان البحث

Food Chemistry 194 , 

pp 1275–1282  (2016). 

Antiradical and reductant activities of 

anthocyanidins and anthocyanins, structure–

activity relationship and synthesis 

Hussein M. Ali , Wafaa 

Almagribi, Mona N. Al-Rashidi  

1 

            Polymer 

Degradation and 

Stability, 82, pp 

421-433(2003). 

N- (substituted phenyl) itaconimides 

as organic stabilizers for rigid poly 

(vinyl chloride) against photo 

degradation.                      

Nadia Ahmed Mohamed and 

Wafa Mohammed Al-Magribi 

2 

Polymer Degradation 

and Stability, 80, pp 

275-291(2003). 

N- (substituted phenyl) 

itaconimides as organic stabilizers 

for plasticized poly (vinyl chloride) 

against thermal degradation. 

Nadia Ahmed Mohamed and 

Wafa Mohammed Al-Magribi 

3 

Polymer Degradation 

and Stability, 78, pp 

149-165(2002). 

N- (substituted phenyl) itaconimides 

as organic stabilizers for rigid poly 

(vinyl chloride) against thermal 

degradation. 

Nadia Ahmed Mohamed and 

Wafa Mohammed Al-Magribi 

4 

 

 المنح والجوائز

 
 # الجائزة اسم المانحة للجائزة ومكانهاالجهة  التاريخ
الدورة 

 الخامسة

 م 2005عام 

حظيت بموافقة من  جائزة سنويةجائزة المراعي هي 

معتمدة من مجلس الوزراء وتقام والمقام السامي 

 بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

 جائزة المراعي لإلبداع العلمي

جائزة البحوث العلمية ) للنساء ( فرع  

 )مناصفة(

1 



 

مكافأة التميز ألعضاء هيئة  الحصول على جامعة الدمام م  2016   

الخاصة التدريس السعوديين ومن في حكمهم 

 A))تصنيف العلمي  بالنشر

2 

 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية
 

مجال 

 المساهمة
 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ

 اليوم) العلمي البحث لعمادة الثاني العلمي اللقاء هـ22/5/1430  - العلوم كلية حضور

 ( الثالث
1 

 والمعادن للبترول فهد الملك جامعة تنظيم

 هـ1422م محر16 -15
 جديدة مالمح)  للعلوم األول السعودي المؤتمر

 السعودية العربية المملكة في العلوم كليات لدور

  ( صناعية وبحوث مبدع تعليم

2 

 جامعة الملك فيصل –عمادة البحث العلمي  حضور

 ـه 2/2/1428

اللقاء التعريفي بخدمات مركز البحوث والتطوير 

 بشركة أرامكو السعودية
3 

 الجمعية الكيميائية السعودية بجامعة الدمام حضور

 هـ 1437 /5/  28

 4 الندوة العلمية : إدارة األزمات والكوارث

 الجمعية الكيميائية السعودية بجامعة الدمام حضور

 ه 1437 /6/  20

 5 الندوة العلمية : تلوث المياة وأثرها على البيئة

 الجمعية الكيميائية السعودية بجامعة الدمام حضور

 ه 1437 /7/  12

 6 الندوة العلمية :تسويق الرسالة الكيميائية

 
 

 الدورات التدريبية
 

والجهة المنظمةاسم الدورة  التاريخ  

 
# 

هـ2/7/1423إلى  29/6  1 كلية العلوم بالدمام –التوجيه واإلرشاد الطالبي  

هـ9/7/1423إلى  29/6  2 كلية االداب –إعداد المعلم الجامعي  

هـ10-12/3/1427  3 كلية العلوم بالدمام -معهد اإلداره العامه  –إدارة الجودة الشاملة  

هـ13-14/3/1427  4 كلية العلوم - ةالعام ةمعهد اإلدار –المشكالت التربوية واتخاذ القرارات تحليل  

م18-21/11/2006  5 مركز اليوم للتدريب والتطوير –دورة فنون الخطابة ومهارات االلقاء  

هـ25-27/12/1427 كلية  -دور التوجية االجتماعي واالرشاد الطالبي في عملية التكييف الجامعي 

 العلوم بالدمام

6 

هـ15/5/1430  7 كلية العلوم بالدمام -مركز التدريب بشركة ارامكو -تحسين انتاجية قوقل 

هـ17-18/5/1430  -مركز التدريب بشركة ارامكو -تحسين انتاجية برامج ميكروسوفت المكتبية 

 كلية العلوم بالدمام

8 

 9 جامعة الملك فيصل -الجامعي  عمادة تطوير التعليم  –استراتيجيات تقييم الطلبة  هـ1430/ 2-1الى  29-1

هـ10-1430  كلية العلوم بالدمام -مكتب التطوير والتدريب اإلداري  -  إدارة االجتماعات 

 

10 

هـ20-21/12/1430  11 كلية العلوم بالدمام –مكتب التطوير والتدريب اإلداري  –حقيبة المقرر  



 

والجهة المنظمةاسم الدورة  التاريخ  

 
# 

هـ 29/12/1431

هـ1/1/1432إلى  

 12 معهد اإلداره العامه - التخطيط اإلستراتيجي

هـ1433 /19/4 عمادة تطوير التعليم  -وحدة تعليم العلوم  –بعض المهارات في التواصل  

 جامعة الدمام -الجامعي
13 

ـه17/3/1434 عمادة تطوير  -اسبوع التهيئة ألعضاء هيئة التدريس -المحاضرة التفاعلية  

 جامعة الدمام  -التعليم الجامعي

 

14 

 

ــه3/1434 /18  

اسبوع  -مهارات التواصل في المقرارات وفق معايير الهيئة الوطنية للتقويم 

 جامعة الدمام  -عمادة تطوير التعليم الجامعي -التهيئة ألعضاء هيئة التدريس

 

15 

هـ 1435محرم  17 -15  -الفرع النسائي   ةجتماعات معهد اإلدارة العامحلقة تطبيقية عن إدارة اال 

 الرياض
16 

هـ 18/8/5143

هـ25/10/5143إلى  

 دورة في مهارات اللغة اإلنجليزية
 عمادة السنة التحضيرية –جامعة الدمام 

17 

أيام 4مدة   

هـ1436ذوالقعدة  2-5  

البرنامج التدريبي المكثف )تطوير الكفايات األساسية في التعليم والتعلم في 

 الدمام جامعة -الجامعي التعليم تطوير عمادة -التعليم الجامعي ( 
18 

 

ـه3/9143 /3  

 

  –دور عضو هيئة التدريس في تطوير األداء المهني 

 اإلمام عبدالرحمن بن فيصل  جامعة -الجامعي التعليم تطوير عمادة
19 

ـه8/9143 /8  

 

  –تحليل االختبارات واالستفادة من نتائج االختبار 

 بن فيصل اإلمام عبدالرحمن جامعة -الجامعي التعليم تطوير عمادة
20 

 
 العضويات واللجان المشارك فيها

   السعودية الكيميائية الجمعيةعضو(SCS) Saudi Chemical Society   
 

 أنشطة التدريس

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
 1 :المقررات النظريةأوال ً: 

 2 (فيزيائية)  كيمياء عامة - تدريس

 3 عضوية(كيمياء عامة )غير  - تدريس

 4 ) عضوية( كيمياء عامة Chem 311 تدريس

 5 (2كيمياء عضوية ) Chem 251 تدريس

 6 كيمياء البيئة Chem 373 تدريس

 7 كيمياء البوليمرات Chem 458 تدريس

 8 التفاعالت العضوية اتميكانيكي Chem 354 تدريس

 9 كيمياء المنتجات الطبيعية  Chem 454 تدريس



 

 10 مشروع بحث  Chem 474 تدريس

 11 تحضيرات عضوية  Chem 459 تدريس

 12 منتجات طبيعية متقدمة ماجستير عضوية تدريس

 13 ثانياً: المقررات العملية:

 14 كيمياء عضوية )حلقية غير متجانسة(   تدريس

 15 كيمياء عامة )فيزيائية وغير عضوية(  تدريس

 16 كيمياء عضوية )بوليمرات ونفط(   تدريس

 17 كيمياء عامة عضوية   تدريس

 18 )غير عضوية(  2كيمياء عامة   تدريس

 19 ( 2كيمياء عضوية )  تدريس

 20 كيمياء عضوية فيزيائية   تدريس

 21 كيمياء عامة )فيزيائية وتحليلية(   تدريس

 22 كيمياء تحليلية )وصفية(   تدريس

 23 كيمياء حيوية   تدريس

 24 حركيةكيمياء   تدريس

 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب
 

 # المرحلة عدد الطالب من إلى
 1 مستويات مختلفة 35-15 سنوات عديدة تاريخهحتى 

 

 هاإلشراف على رسائل الماجستير والدكتورا
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ
جامعة  -قسم الكيمياء م2014 /2013

 الدمام
تحضير ودراسة عالقة التركيب 

الكيميائي بالنشاط المضاد لألكسدة 

 لبعض األنثوسيانيدات

 1 شهادة ماجستير

 
  من األحدث( أ  وخدمة المجتمع )بد انالمهمات اإلدارية واللج

 
 المهمات اإلدارية

 
 # من إلى المنصب الجهة

جامعة الدمام )الملك فيصل  –كلية العلوم بالدمام 

 سابقا (   
رئيسة قسم 

 الكيمياء
 1 هـ9/1429/ 9تاريخ هـ9/9/1431

 
 عضوية اللجان

 



 

 # من إلى المنصب الجهة
رئيسة لجنة التنسيق واألداء الفني لمعامل  العلوم كلية - الكيمياء قسم

 البكالوريوس 
 1 هـ 1433 هحتى تاريخ

قبول العضو لجنة وضع أسئلة اختبار  العلوم كلية - الكيمياء قسم

 متقدمات لبرنامج الماجستيرلل
 3 هـ  1434 هـ 1434

قبول العضو لجنة وضع أسئلة اختبار  العلوم كلية - الكيمياء قسم

 على وظيفة معيدلمتقدمات ل
 4 هـ  1434 هـ 1434

عضو في لجنة شؤون المعيدين والمحاضرين  العلوم كلية - الكيمياء قسم

 واعضاء هيئة التدريس  بقسم الكيمياء
 5 هـ 1433 هـ1436

عضو في لجنة مقابالت معيدات قسم الحاسب  بالقطيف المجتمع خدمة كلية

 اآللي
 6 هـ1433 هـ1433

لجان تطوير الخطة الدراسية الفعالة عضو  العلوم كلية - الكيمياء قسم

 في القسم
 7 هـ 1431 هـ 1431

 بقسم األكاديمي واإلرشاد هالتوجي لجنة رئيسة العلوم كلية - الكيمياء قسم

 الكيمياء
 8 هـ 1426 هـ1427

 9 هـ1423 هـ1423 عضو لجنة الزي  العلوم كلية - الكيمياء قسم
 10 هـ 1414 هـ 1421 عضو لجنة الرصد بقسم الرياضيات   العلوم كلية - الكيمياء قسم
رئيسة لجنة الكيماويات واألجهزة بمعامل  العلوم كلية - الكيمياء قسم

 قسم الكيمياء

 11 عامينلمدة  

 12 لمدة عام  نائبة رئيسة لجنة الرصد بقسم الحاسب اآللي العلوم كلية - الكيمياء قسم
رئيسة وعضو لجنة  إدارة سير  العلوم كلية - الكيمياء قسم

 االمتحانات بقسم الكيمياء
 

 13 لمدة عامين 

 عضو لجنة إعداد الجداول الدراسية   العلوم كلية - الكيمياء قسم
 

 14 أعوام 3لمدة  

 15 لمدة عامين  عضو في لجنة المعادالت  العلوم كلية - الكيمياء قسم

 
 االستشارات العلمية

 
 # من إلى الجهة وقت جزئي -وقت كامل 

 برنامج خطة تحكيم لجنة عضو وقت جزئي

 الباطن حفر جامعة - الكيمياء
 1 هـ1437 هـ1437

 
 خدمة المجتمع:

 

 # من إلى نوع العمل الجهة
المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم 

 العالي
كز رالم لجان اختباراتعضو في 

الوطني للقياس والتقويم في التعليم 

 العالي لمدة عامين 

2012       2011       1 

 

 

 
 الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, التقنية .. الخ(



 

 
 1 إجادة برامج األوفيس

 
 تحديث آخر

.1./10/2018 


