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 المؤهل العلمي جهة المنح

 دكتوراه جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل –كلية العلوم  -قسم الكيمياء 
 

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل
 معيدة جامعة الملك عبد العزيز؛ جدة –العلوم كلية  -قسم الكيمياء 
 محاضر جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل؛ الدمام –كلية العلوم  -قسم الكيمياء 

 أستاذ مساعد جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل؛ الدمام –كلية العلوم  -قسم الكيمياء 

 
 التكليفات اإلدارية واللجان التاريخ

 رئيسة لجنة البحث العلمي بقسم الكيمياء  .1 هـ1429-1431

 بقسم الكيمياء رئيسة لجنة سير االختبارات .2 هـ 1433 – 1432

 نائبة رئيسة لجنة الدراسات العليا .3 هـ 1435 – 1433

 رئيسة قسم الكيمياء .4 ولمدة سنتين 1435 /11 /25

صدر القرار بإنشاء الجمعية 

 بتاريخ

 هـ1437 /2 /15

 لكيميائية السعودية بالمنطقة الشرقية فرع الجمعية ا مؤسسة .5

 رئيسة لجنة األنشطة الطالبية بقسم الكيمياء  .6 1438 -1437الفصل األول 

عضوة اللجنة االستشارية إلدارة الخطط والبرامج الدراسية لجامعة اإلمام عبد  .7  هـ1437 /12 /18 منذ

 فيصلالرحمن بن 

 بقسم الكيمياءعضوة لجنة الدراسات العليا  .8  1438 -1437منذ 

 عضوة لجنة "برنامج قصد" لتطوير عمليات التعليم والتعلم. .9 1/7 /1440         منذ

 
 ولمدة سنتين من تاريخه 1435 /11 /25أبرز اإلنجازات فترة رئاسة قسم الكيمياء  التاريخ

 تدشين نادي الكيمياء .1 هـ 1436 /2 /28

 تخصص كيمياء بعد تحديثهاعتماد برنامج ماجستير العلوم  .2 هـ1437 /1 /12

 تدشين فرع الجمعية الكيميائية السعودية بالمنطقة الشرقية .3 هـ1437 /2 /15
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 تدشين لجنة السالمة بقسم الكيمياء  .4 هـ1437 /5 /5

 اعتماد برنامج بكالوريوس الكيمياء بعد تحديثه .5 هـ1437 /6 /18
 

 

 أبرز األعمال في خدمة القسم والكلية والجامعة التاريخ
 عرض تقديمي لطالبات قسم الكيمياء بعنوان: )إضاءات ارشادية( .1 هـ1436 /5 /10

يستهدف المستجدات بقسم الكيمياء للتعريف بالبرنامج واإلرشاد األكاديمي 

 والمهاري.
 كلية العلوم جامعة حفر الباطن.بالمشاركة في تحكيم برنامج الكيمياء  .2 هـ1437 /3 /27

لطالبات قسم الكيمياء بعنوان: )اإلعداد األكاديمي لطالبة الكيمياء عرض تقديمي  .3 هـ1437 /8 /1

 وتهيئتها لسوق العمل(
 25 /1 /1438 يتم تدشينها ف

 هـ
 "٢٠٣٠اقتراح مبادرة "الباحثة الناشئة في ضوء رؤية  .4

 

 

 تنفيذ اعمال في خدمة المجتمعوتنسيق  الجهة المستفيدة التاريخ
االجتماعية بحي  لجنة التنمية وحتى تاريخه 1436

 الفيصلية
عضوة اللجنة االستشارية بلجنة التنمية  .1

 الدمام -االجتماعية بحي الفيصلية 
لجنة التنمية االجتماعية بحي  هـ 1436 /4 /16

 الفيصلية
ورشة عمل اإلنفوجرافيك والتصميم الرقمي  .2

  

لجنة التنمية االجتماعية بحي  هـ 1436 /4 /23

 الفيصلية
اإلنفوجرافيك والتصميم الرقمي ورشة عمل  .3

  

لجنة التنمية االجتماعية بحي  هـ 1436 /8 /20

 الفيصلية
 Movie makerورشة عمل  .4

لجنة التنمية االجتماعية بحي  هـ 1436 /8 /21

 الفيصلية
  ورشة عالم التقنية والرقميات  .5

لجنة التنمية االجتماعية بحي  هـ 1437 /2 /14

 الفيصلية
اإلنفوجرافيك والتصميم الرقمي ورشة عمل  .6

  

لجنة التنمية االجتماعية بحي  هـ1437 /5 /23، 16، 9، 2

 الفيصلية
سلسلة ورش عمل )فوتوشوب خطوة  .7

 بخطوة(

 حلقات 4بواقع        

لجنة التنمية االجتماعية بحي  هـ 1439 /3 /5

 الفيصلية
ورشة عمل )مهارة حل المشكالت خطوة  .8

 اتية(في تطوير المهارات الحي

لجنة التنمية االجتماعية بحي  هـ 1439 /3 /17

 الفيصلية
محاضرة بعنوان: )عاداتنا الغذائية كيف  .9

 نحسنها؟ الكوليسترول(

لجنة التنمية االجتماعية بحي  هـ 1440 /3 /12

 الفيصلية
محاضرة بعنوان: )عاداتنا الغذائية كيف  .10

المحليات الصناعية في النظام نحسنها؟ 

 (الغذائي
 

 

 مقاالت منشورة مكان النشر التاريخ
 صحيفة الشرق  هـ 1433 /5 /25

( صفحة ١٣٥المطبوعة العدد رقم )

(٣٤ ) 

 مقال بعنوان: )المستقبل بين العلم والتقنية( 

نشرت ضمن سلسلة مقاالت، لعدد من اساتذة الجامعات 

السعودية للكتابة عن دور العلوم األساسية في التنمية ضمن 



 

 مقاالت منشورة مكان النشر التاريخ
األنشطة اإلعالمية الممهدة للمؤتمر السعودي الخامس 

 للعلوم. 

جمادى االولى  26-24وهو مؤتمر عالمي ُعِقد في الفترة 

ادم هـ في رحاب جامعة ام القرى الغراء برعاية خ1433

الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن عبدالعزيز آل سعود 

 رحمه هللا.
 مقال بعنوان:  صحيفة تواتر اإللكترونية  هـ 1437 /5 /3

  )البرامج األكاديمية الطريق نحو التنمية الشاملة(
مجلة العهد؛ دورية عسكرية ثقافية  هـ 1437شعبان/ 

يصدرها معهد الدراسات الفنية للقوات 

 ( 46( صفحة )26) الجوية العدد

 مقال بعنوان: 

 )رؤية الوطن،، التنمية المنتظرة بسواعد الشباب(

 . 2030عدد خاص عن اعالن الرؤية السعودية

 مقال بعنوان:  صحيفة تواتر اإللكترونية هـ 1438 /8 /25
القيادات األكاديمية والتحول نحو تحقيق رؤية المملكة (

2030( 

مجلة العهد؛ دورية عسكرية ثقافية  هـ 1439 /2 /29

 يصدرها معهد الدراسات الفنية للقوات 

 مقال بعنوان: 
 )آفاق التطور التكنولوجي وتأثيره على التعليم(

مجلة العهد؛ دورية عسكرية ثقافية  هـ 1440 /2 /29

 يصدرها معهد الدراسات الفنية للقوات 

 مقال بعنوان: 
 )صحتك مسئوليتك(

 

 

Membership of Scientific and Professional Societies and Organizations: 

 Saudi chemical society (SCS) 

 American Chemical Society (SAICSC-ACS) 
 

Teaching Activities: Undergraduate  

# Course Title  No.\Code 

1.  Biochemistry 1 BIOCH401 

2.  Biochemistry 2 BIOCH407 

 
Research activity:  
 

# Research Title Name of Investigator(s) journal 

1.  Toxicological and safety assessment of 
tartrazine as a synthetic food additive 
on health biomarkers: A review. 

Kamal A. Amin,  Fawzia S. Al-Shehri African Journal of 

Biotechnology 

2.  Antioxidant and Hepatoprotective 
Efficiency of Selenium Nanoparticles 
Against Acetaminophen-Induced 
Hepatic Damage. 

Kamal Adel Amin, Khalid Shaban Hashem, 
Fawziah Saleh Alshehri, Said T. Awad & 
Mohammed S. Hassan 

Biological Trace Element 
Research 
 

3.  Role of Some Chemical Compounds on 
the Detoxification 
of Rhizobium leguminsarum biovar vicia 
by Some Heavy Metals. 

Sanaa Mostafa El-Deeb and Fawziah Saleh 
Al-Sheri 

Pakistan journal of biological 

science 
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