
 
 

  

 

 د. غادة حمد الحواس
 : عضو هيئة تدريس الوظيفة

 
 

 المعلومات الشخصية

 سعوديهالجنسية | 

 هـ 25/4/1391 تاريخ الميالد |

 األحياء القسم |

 31441الدمام   1982ص . ب .  البريد الجامعي الرسمي |

 3337293 الهاتف الخاص بالمكتب |

 

 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة  تحدث
   العربية 
   االنجليزية 
 أخرى   

 
لعلمية والشهادات )بدءا من األحدث(  المؤهالت ا

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان
النبات واألحياء الدقيقة بكالوريوس كلية العلوم للبنات بالدمام العربيه السعوديهالدمام / المملكه  هـ1413   

 الدمام / المملكه العربيه السعوديه
 كلية العلوم للبنات بالدمام

علم وظائف أعضاء  ماجستير

 النبات
هـ 1419  

علم وظائف أعضاء النبات دكتوراه كلية العلوم للبنات بالدمام الدمام / المملكه العربيه السعوديه هـ 1426   

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة

 االستجابات الفسيولوجية لنباتات فول الصويا المجهدة جفافيًا للبراسينواليد ومشتقات لبعض األحماض الكربوكسيلية.
PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF DROUGHT-STRESSED SOYBEAN PLANTS TO BRASSINOLIDE AND 

DERIVATIVES OF SOME CARBOXYLIC ACIDS 

 الدكتوراة

 تأثيرات بعض منظمات النمو على الشيخوخة المستحثة بالرطوبة في بذور زهرة الشمس
The Effect of Some Groth Regulators on Humidity-Induced in Sunflower (Helianthus annuus L.) Seeds 

 الماجتسير

 
 المهني )بدءا من األحدث(السجل 

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ



 
 

 أستاذ مساعد في قسم األحياء   جامعة الدمام  -كلية العلوم  هـ. حتى تاريخة 1/3/1428
 محاضر في قسم النبات واألحياء الدقيقة  مامدكلية العلوم للبنات بال هـ 1/3/1428هـ إلى 15/7/1419

 
 معيده في قسم النبات واألحياء الدقيقة كلية العلوم للبنات بالدمام هـ.15/7/1419إلى  هـ26/7/1414

 التعين في الكلية  كلية العلوم للبنات بالدمام هـ9/5/1413

 

 مراتب الشرف والجوائز

 

 # رتبة الشرف / الجائزة الجهة المانحة التاريخ

هـ1413  كلية العلوم للبنات بالدمام 
األولى في شهادة مرتبة الشرف 

 البكالوريس
1 

هـ1413 1413 جائزة األمير محمد بن فهد للتفوق العلمي عام    2 جائزة األمير محمد بن فهد للتفوق العلمي 

 
 العلميةاإلنجازات 

 األبحاث العلمية المنشورة 
 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(

 
جهة النشر وتاريخ 

 النشر
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

International 
Research Journal of 
Plant Science. Vol 

3(4) pp 54-62 

2012 

Al-Hawas, G.H.S.;  Shukry, W.M.; Azzoz, M.M. ; Al-
Moakail, R.M.S.(2012). The effect of sublethal 

concentration of crude oil on the metabolism of 
Jojoba (Simmodsia chinensis) seedling. 

International Research Journal of Plant Science. 
Vol 3(4) pp 54-62. 

 أ.د. وفاء شكري

 أ.د. محمد عزوز

 د. غاده حمد الحواس

 د. ريم محمد المعيقل

1 

Plant Science 
Journal, 1(1): 20-35 

 
2012 

Al-Moakail, R.M.S.(2012); Shukry, W.M.; Azzoz, 
M.M. ; Al - Hawas, G.H.S.(2012). Effect of crude oil 
on germination, growth and seed protein profile of 

Jojoba (Simmodsia chinensis) . Plant Science 
Journal, 1(1): 20-35. 

 أ.د. وفاء شكري

 أ.د. محمد عزوز

 د. غاده حمد الحواس

 د. ريم محمد المعيقل

2 

British Journal of 
Environment & 

Climate Change, 3 
(1): 103-118 

 

 2013 

W.M. Shukry, G.H.S. Al-Hawas, R.M.S. Al-Moaikal, 
And M.A. El - Bendary (2013). Effect of Petroleum 
Crude oil on Mineral Nutrient Elements and Soil 

Properties of Jojoba (Simmodsia chinensis). 
British Journal of Environment & Climate 

Change.  3 (1): 103-118 

 أ.د. وفاء شكري

 د. ماجده البنداري

 د. غاده حمد الحواس

 د. ريم محمد المعيقل

3 

Pakistan Journal of 
Biological Sciences 

2018 

Ghadah Hamad S. Al-Hawas and  Mohamed 

Mahgoub Azooz (2018). Research Article 
Allelopathic Potentials of Artrmisia 

monosperma and Thymus vulgaris on Growth 
and Physio-Biochemical Characteristics of Pea 
Seedlings. Pakistan Journal of Biological Sciences . 

 أ.د. محمد عزوز

 د. غاده حمد الحواس
4 

 
 

 المنتهيةالمشاريع البحثية 
 



 
 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث تاريخ البحث
 1433عام 

 هـ
المدعوم من  2011094 المشروع البحثي رقم :

جامعة الدمام . بعنوان :استخدام األسمدة غير 

العضوية لتحسين مقاومة نبات الجوجوبا للتربة 

الملوثة بالنفط الخام في المنطقة الشرقية بالمملكة 

 العربية السعودية.

 أ.د. وفاء شكري

 أ.د. محمد عزوز

 د. غاده حمد الحواس

 د. ريم محمد المعيقل

 

تقييم مقارن للجهود األليلوباثية "بعنوان 2015164مشروع بحثي رقم  2018

  لنباتات طبية مختارة من المملكة العربية السعودية على انبات
البذور ونمو البادرات وبعض الصفات الفسيولوجية والكيموحيوية 

" لنبات البسلة  
Comparative evaluation of allelopathic potentials of 
selected Saudi Arabian medicinal plants on seed 
germination, seedling growth and some physio-
biochemical characteristics of pea (Pisum sativum L.). 

 أ.د. محمد عزوز

 د. غاده حمد الحواس
 

 

 
 

 المشاريع البحثية الحالية
 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث
Effect of priming with Na+/Ca++  on germination 

and initial growth of rice under salinity 

 د. نبيل بن يوسف

 د. غاده الحواس 

 د. ريم المعيقل

 

Study of seed priming  with salicylic acid / H2O2 

and related effect on germination and initial growth 

of sunflower under heavy metal pollution 

 د. نبيل بن يوسف

 د. اقبال خضر

 د.لولوه المقدم

 د. غاده الحواس 

 د. ريم المعيقل

 د. ريم المعيقل 

 

 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية
 

 # عنوان المؤتمر والتاريخالمكان  مجال المساهمة
 -جامعة الملك فيصل باألحساء  حضور

 هـ 1439/ 3/ 11-12
 ندوة جوجوبا الواقع واألمل

Jojoba Symposium The Reality & Hope 

 

1 

 King Abdulaziz City For – حضور

Science and  Technology 

(KACST) -22-24\6\1433, 13-

15\May\2012. 

The Saudi International Environmental  

Technology Conference 2012 – King 

Abdulaziz City For Science and  

Technology (KACST) -22-24\6\1433, 13-

15\May\2012. 

2 

 -جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  حضور
 2016/ اكتوبر/ 25-27

 المؤتمر السعودي الرابع للتقنيات المتناهية الصغر
The 4th Saudi International 

Nanotechnology Conference(SINC 2016) 

3 

اللقاء التاسع والعشرون للجميعة  حضور

السعودية لعلوم الحياة في رحاب 

ربيع الثاني  27-25جامعة الدمام 

مؤتمر البيئة والتنمية في منطقة الخليج / 

اللقاء التاسع والعشرون للجميعة السعودية 

 27-25لعلوم الحياة في رحاب جامعة الدمام 

4 



 
 

فبراير  27-25الموافق  1435

 الدمام  -م فندق الشيراتون2014

فبراير  27-25الموافق  1435ربيع الثاني 

 الدمام  -م فندق الشيراتون2014

الجمعية  –جامعة الملك سعود  حضور

 –السعودية للعلوم الزراعية 

ربيع األول  12-10 الرياض

 هـ1429

المؤتمر الدولي الرابع للتنمية والبيئة 

 –جامعة الملك سعود   -والفعاليات المصاحبة  

الرياض  –الجمعية السعودية للعلوم الزراعية 

 هـ1429ربيع األول  10-12

5 

 

  التطوير المهني

 

مجال 

 المساهمة
 # الورشعنوان  المكان والتاريخ

مصادر التعلم والبحث وحدة  ورشة عمل

 العلمي بعمادة شؤون المكتبات

 هـ3/7/1439

 البحث المتقدم في الكتب اإللكترونية

 

 –عمادة تطوير التعليم الجامعي  ورشة عمل

 هـ 25/6/1439 كلية العلوم
 تحليل االختبارات واالستفادة من قراءة نتائج االختبارات

 

مكتب التوجيه واالرشاد  ورشة عمل

 هـ11/6/1439

  اإلستاذية الراعية

 –عمادة تطوير التعليم الجامعي  برنامج تدريبي

 هـ 27/5/1439 كلية العلوم
 د.عائشة العمري( -د.تهاني فلمبان –املقهى التربوي )د.إيمان القرافي 

 

لجنة الدراسات العليا والبحث  حلقة علمية 

 6/8/1439العلمي بقسم االحياء 

 هـ

 للدكتورة ابتسام أبابطين بعنوان: حضور حلقة علمية
Phytochemical analysis and antibacterial 

 activity of Wtex agnus-castus L. leaf extracts against clinical 
isolates 

 

االشراف 

 والمشاركة

جامعة االمام عبدالرحمن الفيصل 

 هـ10/7/1439
 Biology 2018معرض 

 

عبدالرحمن الفيصل جامعة االمام  حضور

 هـ22/6/1439
 معرض التنوع األحيائي

 

  دورة التخزين السحابي هـ19/1/1439 التعليم االلكتروني دوره

  2030تمكين الباحثة الناشة في ضوء رؤية السعودية  هـ 25/1/1439  كلية العلوم برنامج

  لمعامل الوحدات البحثيةالملتقى التعريفي األول  هـ 1439/ 2/ 2 كلية العلوم ملتقى تعريفي

عمادة التعليم االلكتروني والتعليم  دورة تدريبيه

 هـ12/2/1439  عن بعد
 استخدام الموارد التعليمية المفتوحة 

 

وحدة الجودة /عمادة تطوير التعليم  ورشة عمل

 هـ17/3/1439  الجامعي

الستخراج النتائج الستبيات   IAUQuestشرح ألية دخول األستاذ على نظام 

واستبيان تقييم المقرر  (SSLS)إستطالع أراء الطالب على عملية التدريسس 

(CES)  

 

لجنة الدراسات العليا والبحث  حضور

العلمي بقسم االحياء 

 هـ 13/2/1439

 الحلقة العلمية للدكتورة حنان املهاشير:

Global patterns in mangrove soil carbon stocks and losses Nature 
Climate Change, 2017 

 

لجنة الدراسات العليا والبحث  حضور

العلمي بقسم االحياء 

 هـ 27/2/1439

 الحلقة العلمية للدكتورة إبتسام أبابطين :

Comparing the antibacterial activity and phytochemical 
components of three most commonly used oleo-gum-resin types in 

Saudi Arabia 

 



 
 

لجنة الدراسات العليا والبحث  حضور

العلمي بقسم االحياء 

 هـ 23/2/1439

 الحلقة العلمية للدكتور محمد الشملة:

Biological invasion a new Science in Biology 

 

لجنة الدراسات العليا والبحث  حضور

العلمي بقسم االحياء 

 هـ 23/2/1439

 للدكتورة آمال محمود:الحلقة العلمية 

دراسة تباين ومنشأ الجينيوم للفيروسات اتوأمية بالمملكة السعودية بإستخدام 

 ةالمعلومات الحيوي

 

لجنة الدراسات العليا والبحث  حضور

العلمي بقسم االحياء 

 هـ 27/2/1439

 الحلقة العلمية للدكتورة أميرة العبدالعال :

Petroleunl oil biodegradation potential of some isolated bacteria 
fronl Saudi Arabia 

 

لجنة الدراسات العليا والبحث  حضور

العلمي بقسم االحياء 

 هـ 22/3/1439

 مشاعل النمشان : الحلقة العلمية للدكتورة 

Protectivc cffcct ofblack ricc extract on the functional status of liver 
and hepatic stcllate cell against toxicity induced by cthanol. 

 

لجنة الدراسات العليا والبحث  حضور

العلمي بقسم االحياء 

 هـ 24/3/1439

   Why  study Trichodermaالحلقة العلمية للدكتور هشام الكومي: 

 – كلية العلوم / قسم األحياء حضور

 م 14/2/2017

 كلية العلوم / قسم األحياء - Basics of Bioinformaticsالبرنامج التدريبي 

 م 14/2/2017 –

 

لجنة المكتبات / كلية العلوم  حضور

 - قسم األحياء –للبنات بالدمام 

هـ 1/6/1438  

 م28/2/2017

 Web of'جودة البحوث العلمية والنشر الدولي من خالل قاعدة المعلومات 

Science '  -  

 هـ 1/6/1438 - قسم األحياء –للبنات بالدمام لجنة المكتبات / كلية العلوم 

 م28/2/2017

 

لجنة المكتبات / كلية العلوم  حضور

 - قسم األحياء –للبنات بالدمام 

م21/3/2017  -  هـ 23/6/1438  

 

Google Scholar"" 

  -  هـ 23/6/1438 - قسم األحياء –لجنة المكتبات / كلية العلوم للبنات بالدمام 

م21/3/2017  

  

 

وحدة الجودة بقسم األحياء  حضور

 - /عمادة تطوير التعليم الجامعي

هـ 6/6/1438  

 

وحدة  - عمل جدول المواصفات لالختبارات النهائية / للدكتورة أسماء خنفر

هـ 6/6/1438 - الجودة بقسم األحياء /عمادة تطوير التعليم الجامعي  

 

 

  هـ 12/4/1438-كلية العلوم  – الفكريةمحاضرة التوعية  هـ 12/4/1438 – كلية العلوم حضور

 هـ 26/4/1438 – كلية العلوم حضور

عرض الخدمات المقدمة من المعهد ومكتب براءة االختراع ونقل الثقافة 

وكذلك طريقة التقديم على البرامج المختلفة لدعم المشاريع البحثية من 

كلية العلوم  – اثالجامعة / لقاء مع عميدة البحث العلمي للتعريف بمعهد األبح

 هـ 26/4/1438 –

 

 حضور
خدمة المجتمع والتنمية 

 م 12/3/2017 – المستدامة

 – خدمة المجتمع والتنمية المستدامة - ورشة عمل بنك المسؤولية المجتمعية

 م 12/3/2017

 

  ورشة عمل تفعيل خدمة التقديرات والتكليفات م 26/3/2017 – كلية العلوم حضور

 حضور
/  العلوم / قسم األحياءكلية 

 هـ 19/3/1438

ورشة عمل استعراض مفردات المقرر واستراتيجيات التدريس لمقررت 

للفصلين االول  1438/1439العام الدراسي  2016البكالوريوس المطور

 هـ 19/3/1438/  كلية العلوم / قسم األحياء - والثاني

 

 – كلية العلوم / قسم األحياء حضور

 هـ7/6/1438

ورشة عمل ألعضاء الهيئة التعليمية المسند لهم تدريس مقررات الخطة 

الدراسية المطورة  وذلك للبدء في اعداد المقرر االلكتروني لمقررات 

 هـ7/6/1438 – كلية العلوم / قسم األحياء البكالوريوس المطور.

 



 
 

 حضور
لجنة الدراسات العليا والبحث 

العلمي بقسم األحياء 

 هـ 20/6/1438

 حضور حلقة علمية للدكتورة هند الزهراني :
Summary of the 10th International Conference on 

Biotechnology, Bio Informatics, Bio Medical Sciences and 

Stem Cell Applications (B3SC)-2017 

 هـ 20/6/1438لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي بقسم األحياء 

 

 حضور
لجنة الدراسات العليا والبحث 

العلمي بقسم األحياء 

 هـ 25/4/1438

 أميرة العبدالعال : الحلقة العلمية للدكتورة 
Recovery of silver from used X-ray film using alkaline 

protease from Bacillus subtilis sub sp. subtilis . 

 هـ 25/4/1438لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي بقسم األحياء 

 

 حضور
لجنة الدراسات العليا والبحث 

العلمي بقسم األحياء 

 هـ 25/4/1438

 الحلقة العلمية للدكتورة وفاء التيسان :
The effect of soil properties on characteristics of Halopeplis 

perfoliata community in the coastal environment in eastern 

Saudi Arabia 

 هـ 25/4/1438لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي بقسم األحياء 

 

 حضور
لجنة الدراسات العليا والبحث 

العلمي بقسم األحياء 

 هـ 22/5/1438

 الحلقة العلمية للدكتورة أريج العصيمي :
Improving shoot growth and multiplication of native plants in 

tissue culture 

 0هـ 22/5/1438لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي 

 

 حضور

لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي 

 هـ 1438/ 20/6 بقسم الألحياء

الحلقة العلمية لألستاذه الدكتورة بدر الصباح عبدالمنعم عن البحث المنشور 

 الدولي الثاني لنخيل التمر  المنعقد في جامعة القصيم :في المؤتمر 
 

Latent effects of gamma radiation on certain biological 

aspects of the red palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus 

Olivier as a new technology in control 

 هـ 1438/ 20/6 لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي بقسم الألحياء

 

 

لجنة الدراسات العليا والبحث  حضور

العلمي بقسم الألحياء 

هـ26/7/1438  

 

 

 الحلقة العلمية للدكتورة عصام قطب :

لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي  - التطبيقات الطبية لالنزيمات الميكروبيه

 هـ26/7/1438بقسم الألحياء 

 

قسم األحياء  –كلية العلوم  حضور

م 11/4/2017 -هـ  14/7/1438  
 

قسم األحياء  –كلية العلوم  - االشراف والمشاركه في معرض بنك البذور

 م 11/4/2017 -هـ  14/7/1438

 

قاعة المؤتمرات في المدينة  حضور

الجامعية / مركز القيادة في 

جامعة اإلمام عبدالرحمن الفيصل  

 م 2017/ مارس/  21

 منصور الرقيبة بعنوان الفشل احد خطوات النجاحمحاضرة برنامج ملهمون ل 

قاعة المؤتمرات في المدينة الجامعية / مركز القيادة في جامعة اإلمام  -

 م 2017/ مارس/  21عبدالرحمن الفيصل  

 

جامعة االمام عبدالرحمن الفيصل  حضور

2016نوفمبر  24   

1438صفر  24  

 

( جمع البيانات وتحليلها 22)وورشة رقم  –( تمويل البحوث 21ورشة رقم )

)سلسلة برامج الخطة االستراتيجية للمرحلة الثالثة بين جامعة الدمام 

 نوفمبر 24 جامعة االمام عبدالرحمن الفيصل  - ومؤسسة تومسون رويترز(
2016 

 هـ1438صفر  24

 

جامعة االمام عبدالرحمن الفيصل  حضور

 –عمادة التعليم االلكتروني  –

هـ5/1/1438  

  إنشاء االختبارات وتصحيحها ونسخها على نظام التعليم اإللكتروني

Blackboard  -  عمادة التعليم  –جامعة االمام عبدالرحمن الفيصل

 هـ5/1/1438 –االلكتروني 

 



 
 

 

عمادة شؤون المكتبات بجامعة  حضور

 –اإلمام عبدالرحمن الفيصل 

 هـ1438/ 21/3

عمادة شؤون المكتبات بجامعة  -  Endenoteاالستشهاد المرجعي االلكتروني 

 هـ1438/ 21/3 –اإلمام عبدالرحمن الفيصل 

 

 جامعة االمام عبدالرحمن الفيصل حضور

 –/ كلية العلوم للبنات بالدمام 

 هـ 19/3/1438 قسم األحياء 

ورشة عمل استعراض مفردات المقرر واستراتيجية التدريس لمقررات الخطة 

جامعة االمام /  Cell Biology – Basic of Ecologyالمطورة لمقرر 

 19/3/1438 قسم األحياء  –/ كلية العلوم للبنات بالدمام  عبدالرحمن الفيصل

 هـ

 

 جامعة االمام عبدالرحمن الفيصل حضور

 –/ كلية العلوم للبنات بالدمام 

 -هـ 30/3/1438قسم الكيمياء 

 م  29/12/2016

تقديم سعادة الدكتوره / عائشه استخدام الروبرك في مقرر بحث التخرج . 

/ كلية العلوم للبنات بالدمام  جامعة االمام عبدالرحمن الفيصل - حسن العمري

 م 29/12/2016 -هـ 30/3/1438قسم الكيمياء  –

 

 جامعة االمام عبدالرحمن الفيصل حضور

 –/ كلية العلوم للبنات بالدمام 

 -هـ 10/4/1438 قسم األحياء 

 م 8/1/2017

جامعة  - عمل األولى للتخطيط االستراتيجي .تقديم / د. نوره الكعبيورشة ال

 قسم األحياء  –/ كلية العلوم للبنات بالدمام  االمام عبدالرحمن الفيصل

 م 8/1/2017 -هـ 10/4/1438

 

 حضور
 كلية العلوم / قسم األحياء

 هـ28/3/1438

إلجراء التصويبات ورشة عمل ألعضاء الهيئة التعليمة بقسم االحياء ، وذلك 

 كلية العلوم / قسم األحياء على توصيف مقررات برنامج البكالوريوس المطور.

 هـ28/3/1438

 

 -كلية العلوم –قسم االحياء  حضور

 ـه12/4/1438

قسم  - ) مبادرة خريجه( 2017معرض الملصقات العلمية ألبحاث التخرج 

 ـه12/4/1438 -كلية العلوم –االحياء 

 

 29كلية العلوم  –االحياء قسم  حضور

 هـ2/1438/

 29كلية العلوم  –قسم االحياء  - معرض و فاعليات النبات االقتصادي

 هـ2/1438/

 

 -كلية العلوم –قسم االحياء  حضور

 هـ 13/12/2016
 هـ 13/12/2016كلية العلوم  –قسم األحياء  -  Palm tree dayمعرض 

 

 وكالة الجوده والتطوير واالعتماد حضور

قاعة  –االكاديمي / كلية العلوم 

 1437/ 28/4 السيمنار

 2016/ فبراير/7

وكالة الجوده والتطوير  - شرح نتائج االستبانات الخاصه بالجودهورشة عمل 

 1437/ 28/4 قاعة السيمنار –واالعتماد االكاديمي / كلية العلوم 

 2016/ فبراير/7

 

وكالة الجوده والتطوير واالعتماد  حضور

قاعة  –االكاديمي / كلية العلوم 

 هـ1437/ 21/4 السيمنار
 م31/1/2016

تحسين ترتيب جامعة الدمام / د.  -التصنيفات العالميه للجامعاتورشة عمل 

 –وكالة الجوده والتطوير واالعتماد االكاديمي / كلية العلوم  - إبراهيم شحاته

 هـ1437/ 21/4 قاعة السيمنار
 م31/1/2016

 

تطوير التعليم الجامعي /  عمادة حضور

1436/ 11/4 قاعة المعرفه  

عمادة تطوير التعليم الجامعي /   - فن المحاضره لالستاذ الجامعيورشة عمل 

 1436/ 11/4 قاعة المعرفه

 

–عمادة تطوير التعليم الجامعي  حضور

 -هـ 12/2/1437جامعة الدمام  / 

24/11/2015 

محاضرة مهارات القرن الحادي والعشروين وحاجتها لسوق العمل . تقديم 

جامعة الدمام  / –عمادة تطوير التعليم الجامعي   -االستاذ/ عبدهللا جمعة 

 24/11/2015 -هـ 12/2/1437

 

عمادة تطوير التعليم الجامعي،  حضور

 هـ2/1/1437كلية االداب بالدمام 

برنامج تدريبي / استخدام التقويم في عملية التدريس وكيفية بناء جداول 

مواصفات االختبار، للمربة د. أسماء خنفر ، عمادة تطوير التعليم الجامعي، 

 هـ 2/1/1437كلية االداب بالدمام 

 

عمادة الجودة واالعتماد   حضور

جامعة الدمام ،  –االكاديمي 

 م 19/11/2015 -هـ 7/2/1437

حضور ورشة عمل " ضمان الجودة والتقويم البرامجي" ، عمادة الجودة 

 م 19/11/2015 -هـ 7/2/1437جامعة الدمام ،  –واالعتماد  االكاديمي 

 



 
 

 -قسم اللغة العربية/ كلية االداب  حضور

 هـ4/3/1437جامعة الدمام ، 

حضور ورشة عمل "نحو كتابة صحيحة" ضمن فعاليات االحتفاء باليوم 

لمي للغة العربية . منفذة الورشة د. ضحى بالل ، قسم اللغة العربية/ كلية العا

 هـ4/3/1437جامعة الدمام ،  -االداب 

 

،  قسم األحياء / كلية العلوم حضور

 هـ 9/3/1437

حضور ورشة عمل " مراجعة البرامج األكاديمية بالجامعة وتطويرها " ، 

 هـ 9/3/1437،  قسم األحياء / كلية العلوم

 

عمادة تطوير التعليم الجامعي /  حضور

 2/1/1437كلية االداب بالدمام ، 

 هـ

برنامج تدريبي / استخدام التقويم في عملية التدريس وكيفية بناء جداول 

مواصفات االختبار ،  عمادة تطوير التعليم الجامعي / كلية االداب بالدمام ، 

 هـ 2/1/1437

 

/  عمادة تطوير التعليم الجامعي حضور

( ، 11مبنى المؤتمرات )

 هـ 6/1/1436

ورشة استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي في التعليم /د. علي خالد بواعنة ، 

 هـ 6/1/1436( ، 11عمادة تطوير التعليم الجامعي / مبنى المؤتمرات )

 

عمادة الجودة واالعتماد  حضور

( 11األكاديمي/ مبنى المؤتمرات )

 هـ 12/2/1436، 

المقرر الدراسي والخبرة الميدانية / د. عبدالمجيد غالب ، عمادة ورشة ملف 

 هـ 12/2/1436( ، 11الجودة واالعتماد األكاديمي/ مبنى المؤتمرات )

 

قاعة الدورات  -كلية العلوم  حضور

/ نوفمبر/ 6هـ  13/1/1436،

2014 

 المحاضرة التفاعلية /د. ابتسام يس ،عمادة تطوير التعليم الجامعي / كلية

 2014/ نوفمبر/ 6هـ  13/1/1436قاعة الدورات ، -العلوم 

 

قاعة الدورات  -كلية العلوم  حضور

/ فبراير/ 10هـ  21/4/1436،

2015 

 -ورشة بعنون التعليم التكاملي ،عمادة تطوير التعليم الجامعي / كلية العلوم 

 2015/ فبراير/ 10هـ  21/4/1436قاعة الدورات ،

 

تعليم الجامعي / عمادة تطوير ال حضور

قاعة الدورات ،  –كلية العلوم 

/ ابريل / 26 -هـ 7/7/1436

2015 

ورشة تطبيق تقنية الويكي في التعليم، عمادة تطوير التعليم الجامعي / كلية 

  2015/ ابريل / 26 -هـ 7/7/1436قاعة الدورات ،  –العلوم 

 

عمادة التطوير الجامعي / الراكه  حضور

 هـ5/1436/ 18-21 –

برنامج تدريبي تطوير الكفايات األساسية في التعليم والتعلم في التعليم العالي، 

 هـ5/1436/ 21-18 –عمادة التطوير الجامعي / الراكه 

 

حضور المحاضرة الخاصة بلجنة البحث العلمي للتوعية واالتصال لكليات  هـ1436عمادة البحث العلمي  حضور

الحالي للبحث العلمي في جامعة الدمام /  التطور الجامعة والتي كانت تعني بـ

 هـ1436، عمادة البحث العلمي  أ.د. ابتسام السحيمي

 

قسم األحياء /كلية العلوم ،  حضور

 23/12/2014-هـ 1/3/1436

محاضرة بعنوان دراسات وراثية جزيئية على حاالت الترنح المخيخي 

 العائلي المنقول عبر الوراثة الجسمية المتنحية
Molecular Genetic Studies on Familial Cerebellar Ataxia 

Cases Transmitted by Autosomal recessive Inheritance 

-هـ 1/3/1436، قسم األحياء /كلية العلوم ،  للمحاضر/ ندى األحمدي

23/12/2014 

 

جامعة الدمام ،  -بكلية العلوم  حضور

 هـ . 10/1/1435

ر البرامج اإللكترونية وفق معايير الجودة " ورشة عمل " إنشاء وتطوي

 هـ . 10/1/1435جامعة الدمام ،  -للدكتورة إيمان محمد صالح ، بكلية العلوم 

 

عمادة التطوير الجامعي / الراكه  حضور

 1435محرم  18-15الفترة من  –

 هـ

ورشة عمل في التعليم العالي لمدة يومين تحت عنوان )مهارات التفكير العليا 

Higher Order Thinking Skills يقدمها خبراء في التعليم من جامعة )

 هـ 1435محرم  18-15ملبورن في استراليا ، في الفترة من 

 

بإشراف المكتبة المركزية لجامعة  حضور

 هـ 1435/ 4/4الدمام بتاريخ 

ورشة عمل خاصة بمصادر التعلم االلكتروني )كيفية صياغة استراتيجيات 

كيفية  - IsI.web of knowledgeقاعدة معلومات شبكة المعرفة  -البحث 

االمكانيات الجديدة بالفهرس االلكتروني  -طلب الكتب األجنبية الكترونياً 

/ 4/4ريخ لمكتبات الجامعة ،بإشراف المكتبة المركزية لجامعة الدمام بتا

 هـ 1435

 



 
 

وحدة التسجيل في وكالة الشؤون  حضور

 هـ17/5/1435 األكاديمية بالكلية

ورشة عمل االشراف األكاديمي المقدمة من وحدة التسجيل في وكالة الشؤون 

يوم الثالثاء )  بالقسماألكاديمية بالكلية لجميع أعضاء الهيئة التعلمية 

 1 علوم  في قاعة السمينار هـ (17/5/1435

 

 27/12/1435شؤون المكتبات ،  حضور

 هـ

 ورشة ألية استخدام المواقع التالية :
http://wwwresearchgate.net 

http:// scholar.google.com  ، هـ 27/12/1435، عمادة شؤون المكتبات 

 

 -كلية العلوم للبنات بالدمام  حضور

 هـ15/1/1434جامعة الدمام 

هـ )تأثير 15/1/1434آمال قناوي يوم األثنين حلقة نقاش علمية : للدكتورة 

التعرض للضغوط البيئية على بعض النواحي العصبية الهرمونية والسلوكية( 

 جامعة الدمام ، -،كلية العلوم للبنات بالدمام 

 

قسم األحياء /كلية العلوم ،  حضور

 هـ 16/1/1435

للدكتورة  Antioxidantsحضور المحاضرة العلمية بعنوان مضادات األكسدة 

هدى حجازي استاذ علم وظائف األعضاء المشارك بقسم األحياء بتاريخ 

 هـ 16/1/1435

 

قسم األحياء /كلية العلوم ،  حضور

 هـ.12/2/1334

ورشة عمل تطوير برامج الدراسات العليا بقسم األحياء الثالثاء 

 هـ.12/2/1334

 

التدريبية المقدمة من وحدة التعليم اإللكتروني بكلية العلوم ورش العمل  التعليم االلكتروني –كلية العلوم  حضور

 ورش(. 3الخاصة بنظام البالك بورد )

 

 مكتب وكيلة الشؤون األكاديمية حضور

 هـ1434/ 1/

ورشة عمل تدريبية ألهم النقاط التي تلزم المرشدة األكاديمية . يوم األثنين 

 كاديميةهـ والتي نظمها مكتب وكيلة الشؤون األ1434/ 19/1

 

فرع  –معهد اإلدارة العامة  حضور

المنطقة الشرقية خالل الفترة من 

 هـ5/2/1434هـ إلى 3/2/1434-

الحلقة التطبيقية حول تقويم األداء الوظيفي . المنعقدة في معهد اإلدارة العامة 

 هـ.5/2/1434هـ إلى 3/2/1434فرع المنطقة الشرقية خالل الفترة من  –

 

عمادة تطوير التعليم الجامعي/  حضور

 4/  10-7جامعة الدمام . 

 هـ1434/

 Teaching Skillsورشة عمل مهارات التدريس في القرن الحادي والعشرين 

in the 21st Century in the 21st Century  يقدمها خبراء في التعليم من

/ جامعة المعهد الوطني للتعليم في سنغافورة . عمادة تطوير التعليم الجامعي

 هـ1434/ 4/ 10-7الدمام . 

 

فرع  -معهد اإلدارة العامة  حضور

المنطقة الشرقية خالل الفترة من 

 هـ 11-13/6/1434

حضور الحلقة التطبيقية حول إدارة النزاع في بيئة العمل المنعقدة في معهد 

 هـ  13/6/1434-11فرع المنطقة الشرقية خالل الفترة من  -اإلدارة العامة 

 

 25كلية العلوم بالدمام بتاريخ   حضور

 هـ .11/1434/

" في كلية العلوم Endnoteورشة عمل " األستشهاد المرجعي اإللكتروني 

 هـ .11/1434/ 25بالدمام بتاريخ  

 

إدارة الجودة والتطوير في عمادة  حضور

االتصاالت وتقنية المعلومات 

  مارس 6بجامعة الدمام 

إدارة الجودة والتطوير في عمادة االتصاالت وتقنية المقامة من  webex  دورة

  مارس 6المعلومات بجامعة الدمام يوم الخميس الموافق 

 

دورة تقويم التحصيل الدراسي، د. عبدهللا الدوغان. كلية العلوم .  هـ18/6/1433كلية العلوم .  حضور

 هـ.18/6/1433

 

جامعة الدمام ، في  حضور

 ـه10/1/1433

جامعة  -بعنوان )أسس كتابة األسئلة( للمدربة الدكتورة منى الشيخ محاضرة 

 ـه10/1/1433الدمام ، في 

 

قسم األحياء /كلية العلوم ،  حضور

 هـ3/4/1433

حلقة نقلش علمية : للدكتورة هاله طنطاوي . بعنوان الدور الوقائي لزيت 

 Proterctive role of theزهرة الربيع للوقاية من سرطان الكبد والرئة .

prime rose oil against the hepatocellular and lung carcinoma  .

 هـ3/4/1433

 

-15كلية العلوم / جامعة الدمام  حضور

 هـ13/3/1433

كلية العلوم  -ورشة عمل إرشادات كتابة توصيف المقررات .د.زهراء الغامدي 

 هـ13/3/1433-15/ جامعة الدمام 

 

عليم الجامعي . عمادة تطوير الت حضور

وحدة تعليم العلوم . جامعة المام . 

ورشة عمل : التعليم المتميز من التدريس إلى التعليم .د / سهام عبدالرحمن 

الصويغ .تنظيم عمادة تطوير التعليم الجامعي . وحدة تعليم العلوم . جامعة 

 



 
 

 هـ1433/ 3/ 16-15المام .  هـ1433/ 3/ 15-16

للتقويم واألعتماد الهيئة الوطنية  حضور

-28األكاديمي . فندق القصيبي . 

 هـ29/6/1433

ور شة عمل / توصيف البرامج والمقررات والخبرة الميدانية وإعداد التقارير 

السنوية .د. صالح علي الغامدي ، د. بثينا زكريا المرشد . الهيئة الوطنية 

 هـ29/6/1433-28للتقويم واألعتماد األكاديمي . فندق القصيبي . 

 

جامعة الدمام  –عمادة المكتبات  حضور

 هـ29/11/1433

ورشة عمل )استخدام الفهرس اإللكتروني لمكتبات جامعة الدمام ومحرك 

 هـ .29/11/1433البحث الموحد( األثنين 

 

كلية العلوم بتاريخ  حضور

 هـ21/1/1432

محمود حلقة نقاش : )النظم المعلوماتية مفهومها وتطبيقاتها( للدكتور : 

 هـ21/1/1432بريقع في قاعة السينمار كلية العلوم بتاريخ 

 

 –هـ  بكلية العلوم 15/1/1432 حضور

الجهة المنظمة  –جامعة الدمام 

 عمادة البحث العلمي

 Analyzing  Data of Quantitative Researches Using دورة : 

SPSS الجهة  –جامعة الدمام  –هـ  بكلية العلوم 15/1/1432" بتاريخ

 المنظمة عمادة البحث العلمي

 

، الجهة المنظمة جامعة الملك فهد  حضور

للبترول والمعادن، عمادة 

 16-13 الخدمات التعليمية

/February /2011 

،   February /2011/ 16-13الفترة من  Scientific Work Placeدورة :

هد للبترول جامعة الدمام ، الجهة المنظمة جامعة الملك ف –بكلية العلوم 

 والمعادن، عمادة الخدمات التعليمية

 

كلية التربية جامعة الدمام خالل  حضور

هـ 28/5/1432-26الفترة من 

 م2/5/2011-30/4الموافق 

كلية  -الدورة التدريبية بعنوان مهارات في توصيف البرامج والمقررات 

-30/4هـ الموافق 28/5/1432-26التربية جامعة الدمام خالل الفترة من 

 م2/5/2011

 

-11عمادة البحث العلمي ،  حضور

 هـ12/1/1431

ورشة عمل ألية البحث العلمي في المجالت والمكتبات ، عمادة البحث العلمي ، 

 هـ11-12/1/1431

 

 –هـ بكلية العلوم 23/12/1431 حضور

الجهة المنظمة   –جامعة الدمام 

 لجنة الجودة واالعتماد االكاديمي

البناء" والمقدمة من الدكتورة/  -الهدف-الجودة " األهمية ورشة بناء ضمان 

  –جامعة الدمام  –هـ بكلية العلوم 23/12/1431أميره الجعفري، بتاريخ 

 الجهة المنظمة لجنة الجودة واالعتماد االكاديمي

 

 May/ 10أرامكو السعودية،  حضور

 م 2009/

  م May /2009/ 10، أرامكو السعودية،  Google Productivityدورة 

عمادة تطوير التعليم الجامعي  حضور

-20،المقر/ كلية األداب بالدمام ، 

 هـ22/1/1430

 

، عمادة  Web CT for Designerالبرنامج التدريبي ويب سيتي للمصممين 

 هـ22/1/1430-20تطوير التعليم الجامعي ،المقر/ كلية األداب بالدمام ، 

 

 

  هـ12/2/1431-9دورة تدريبية االدارة تحت ضغوط العمل ، معهد االدارة ،  هـ12/2/1431-9معهد االدارة ،  حضور

الحلقة العلمية األولى بعنوان ) البحث العلمي : مكانته ، واثوابه ، وصور  هـ13/12/1429كلية العلوم ،  حضور

 هـ13/12/1429دعمه( كلية العلوم ، 

 

/ 2/5 – 20/4كلية العلوم ،  حضور

 هـ1429

  هـ1429/ 2/5 – 20/4اللقاء العلمي )نتاج الرواد العلمي( ، كلية العلوم ، 

أرامكو السعودية  اللقاء التعربفي بخدمات مركز البحوث والتطوير بشركة هـ2/2/1428كلية العلوم ،  حضور

 هـ2/2/1428ألعضاء هيئة التدريس بالكليات ، كلية العلوم ، 

 

/ 6/ 9الملتقى األول لمكتب التطوير والتدريب نلتقي لنرتقي ، كلية العلوم ،  هـ1428/ 6/ 9كلية العلوم ،  حضور

 هـ1428

 

حلقة نقاش بعنوان االرشاد األكاديمي لطالبات الدراسات العليا ، كلية العلوم  هـ5/1/1429كلية العلوم بالدمام ، حضور

 هـ5/1/1429بالدمام ،

 

-25كلية العلوم ،  حضور

 هـ27/12/1427

دورة تدريبية بعنوان دور التوجيه االجتماعي واالرشاد الطالبي في عملية 

 هـ27/12/1427-25التكيف الجامعي ، كلية العلوم ، 

 

-1أكاديمية التعليم الكندية ،  حضور

 هـ12/12/2007

  هـ12/12/2007-1دورة النجاح في بيئة العمل، أكاديمية التعليم الكندية ، 

لتدريب النسائي معهد الجديرات ل حضور ورشة عمل )مهارات المرأة القيادية ( ، معهد الجديرات للتدريب النسائي ،   



 
 

 هـ 1/2/1427-26 هـ 26-1/2/1427، 

، كلية األداب للبنات بالدمام ،  حضور

 هـ2/7/1423هـ إلى 29/6/1423

دورة حول التوجيه واالرشاد الطالبي، كلية األداب للبنات بالدمام ، 

 هـ2/7/1423هـ إلى 29/6/1423

 

 

 

 عضوية الجمعيات األكاديمية والمهنية

 

 # مسمى الجمعية الجهة التابعة لها الجمعية مقرها

 1 الجمعية السعودية لعلوم الحياة  جامعة الملك سعود الرياض

 

 أنشطة التدريس

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
 1 النبات العامعلم  8119101 تدريس
 2 علم الخلية BIOL 142 N تدريس
 3 يالنبات االقتصاد BIOL 421 N تدريس

 4 الصحه واللياقة HTFT 151 S تدريس

 5 أحياء عامة BIOL 101 N تدريس

 6 أرشيجونيات BIOL 421 N تدريس

 7 (2وظائف أعضاء النبات ) BIOL 433 N تدريس

 
 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب
 

 # المرحلة عدد الطالب من إلى
  البكالوريس 5 هـ1434 هـ1438

 
 

 
 

 

 
  المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(

 
 المهمات اإلدارية

 
 # من إلى المنصب الجهة

 –كلية العلوم للبنات بالدمام  –وحدة الجداول 

 جامعة الملك فيصل
رئيسة لجنة الجداول على مستوى  كلية 

  دمامالعلوم للبنات بال
 1 هـ  1427 ـه 1431

 
 عضوية اللجنات

 



 
 

 # من إلى المنصب الجهة
عضو في لجنة رصد االمتحانات في كلية  جامعة الملك فيصل

 -هـ 1414 منالعلوم للبنات بالدمام 

هـ. 1428  

 1 هـ 1414 هـ 1428

نائبة في لجنة سير االمتحانات في كلية   جامعة الملك فيصل

 -هـ 1423العلوم للبنات بالدمام من 

هـ . 1424  

 

 2 هـ 1423 هـ 1424

عضو في لجنة الطلبيات والكيماويات  جامعة الملك فيصل

واالجهزة والزجاجيات في كلية العلوم 

هـ 1429 -هـ 1427للبنات بالدمام من   

 3 هـ 1427 هـ 1429

رئيسة لجنة الجداول على مستوى  كلية  جامعة الملك فيصل

جامعة الملك  -العلوم للبنات بالمامم 

ه. 1431هـ إلى  1427 من فيصل  

 4 هـ 1427 هـ 1431

عضو في لجنة الجودة واالعتماد  جامعة الملك فيصل

هـ  1432إلى  1430األكاديمي من   
 5 هـ 1430 هـ 1432

عضو في لجنة التطوير األكاديمي  جامعة الدمام

إلى تاريخ  1428واإلداري من تاريخ 

هـ 1429  
 6 هـ 1428 هـ 1429

عضو في لجنة االرشاد األكاديمي من  جامعة الدمام

هـ حتى تاريخه.1430  7 هـ 1430 حتى تاريخه 

رئيسة لجنة التنسيق واألداء الفني من  جامعة الدمام

هـ .1431-1432  8 هـ1431 هـ1432 

رئيسة لجنة الجداول في قسم األحياء من  جامعة الدمام

هـ حتى تاريخه1432  9 هـ1432 حتى تاريخه 

عضو في لجنة تطوير مناهج البكالوريس  جامعة الدمام

هـ1435-1434لعام   10 هـ1434 هـ1435 

عضو في لجنة تطوير برنامج الدراسات  جامعة الدمام

هـ1437وحتى  1435العليا لعام   11 هـ1435 هـ هـ1437 

 
 

 خدمة المجتمع
 

 # من إلى النشاطنوع  الجهة
المشاركة في اختبارات القياس  

والتقويم بمركز االبتدائية الرابعة 

 والعشرون بالدمام

  )فترتين( 1430

المشاركة في اختبارات القياس  

والتقويم بمركز الثانوية األولى 

 بالظهران

  )فترتين( 1431

المشاركة في اختبارات القياس  

 والتقويم بمركز كلية العلوم بالدمام 
  )فترتين( 1432

المشاركة في اختبارات القياس  

 والتقويم بمركز كلية العلوم بالدمام 
  )فترتين( 1433

المشاركة في اختبارات القياس  

 والتقويم بمركز كلية العلوم بالدمام 
  )فترتين( 1434

مسار للتحكيم لالمشاركة كنائبة  
ابتكار للمنطقة الشرقية ضمن 

 اولمبياد ابداع

2014  



 
 

  

 

 خدمة الجامعة )الالمنهجية(
 

 # من إلى نوع النشاط الجهة
المشاركة في تنظيم حفل التخرج    جامعة الدمام

 هـ 1431لعام 

 1 هـ1431

المشاركة في تنظيم حفل التخرج    جامعة الدمام

 هـ1432لعام 

 2 هـ1432

التكليف كعضو في لجنة شراء  جامعة الدمام

الكتب لجامعة الدمام من معرض 

/ 4/ 23-13الكتاب الدولي 

 المقام في مدينة الرياضهـ 1433

 3 هـ 1433

توصيف المقررات لبرامج  جامعة الدمام

هـ 1434الدراسات العليا   

 4 هـ 1434

توصيف المقررات لبرامج  جامعة الدمام

هـ 1436 -1435الدراسات العليا   
 5 هـ1435-1436

 
لتقنية .. الخ(  الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, ا

 

 1   برنامج إكسل

 2 برنامج وورد

 3 برنامج البور بوينت

 4 االحصائي  SPSSبرنامج 

 
 

 آخر تحديث

……../……/2017 


