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 الزهراني البشيري سعيد بن هللا عبد بنت هند :الكامل  االسم

 وراثة : التخصص -  مساعد أستاذ : الوظيفة
 

 المعلومات الشخصية

 سعوديةالجنسية | 

 األحياء القسم |

 hizahrani@iau.edu.sa|البريد الجامعي الرسمي 

 73073 الهاتف الخاص بالمكتب |

 المهارات اللغوية

 اللغة قراءة كتابة تحدث

 العربية ممتاز ممتاز ممتاز

 االنجليزية ممتاز ممتاز ممتاز

 أخرى - - -

 

 المؤهالت العلمية والشهادات )بدءا من األحدث(

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان

 41\1\4171 كتوراةد العلوم كلية الدمام

 77\44\4143 اجستيرم العلوم كلية الدمام

 11\3\1410 كالوريوسب العلوم كلية الدمام

 

 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة

للعقاقير المضادة للسرطان في الجرذان الدور الواقي لغذاء الملكات من التأثيرات الطفرية  الدكتوراة 

 الماجتسير دراسات وراثية خلوية على الخاليا الجسمية للفأر األبيض

 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ

 ستاذ مساعدأ العلوم كلية -األحياء قسم 40\7\4171

 حاضرم كلية العلوم -قسم األحياء 1\4\4141

 عيدةم العلوم كلية -األحياء قسم 74\1\4147

 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث(

 المنصب اإلداري المكتب التاريخ

وكيلة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  الراكة  - الحرم الجامعي 4171\3\71

 المجتمع

والسالمة بمجمع الكليات مشرفة األمن  حي الريان -الكليات الجامعية  4177\1\41

 الجامعية بحي الريان

نائبة مساعدة وكيلة عمادة شؤون  حي الريان -الكليات الجامعية  4177

الطالبات إلدارة التوجيه واإلرشاد 

 لكليتي العلوم والتربية

 علم الحيوان –وكيلة قسم األحياء  حي الريان -الكليات الجامعية  4170

 

mailto:%7Chizahrani@iau.edu.sa
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العلمية  اإلنجازات 

 األبحاث العلمية المنشورة
 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(

 

 م أسماء الباحثين عنوان البحث جهة النشر وتاريخ النشر

Frontiers in Plant 

Science.2018;9(1-12) 
Proliferating of wheat germplasm to identify 

high resistant starch genotypes for 

utilization as a food resource for type 2 

diabetic patients. 

Zahid Hussain Shah1, Hafiz M. 

Rehman2, Tasneem Akhtar1, 

Hameed Alsamadany3, 

Bahget T. Hamooh1, Tahir 

Mujtaba4, Ihasnaullah Daur1, 

Yahya Al Zahrani3, 

Hind A. S. Alzahrani5, Shawkat 

Ali6, Seung H. Yang2 and 

Gyuhwa Chung2 

 

4 

European Review for 

Medical and 

Pharmacological 

Sciences.2012; 

16(15):2154-61 

Sister chromatid exchanges and sperm 

abnormalities produced by antidepressant 

drug fluoxetine in mouse treated in vivo. 

Dr.Hind Abdullah Saeed 

Alzahrani 

7 

Saudi J. of 

Biological.Sci.2011;18 

(1) 29-36. 

Protective effect of L-carnitine against 

acrylamide – induced DNA damage in 

somatic and germ cells of the mice 

Dr.Hind Abdullah Saeed 

Alzahrani 

7 

 األبحاث العلمية المقبولة للنشر

 

 م أسماء الباحثين عنوان البحث المجلة تاريخ القبول

     

     

 األبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصة

 

 م أسماء الباحثين عنوان البحث المؤتمر وتاريخ النشر

    

    

 المشاريع البحثية المنتهية

 

 م أسماء الباحثين عنوان البحث تاريخ البحث

    

    

 األبحاث الحالية

 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث

Review of in-vivo studies using plant extraction. 

Biology department, science college, Imam 

Abdulrahman bin Faisal University 

 د. هند الزهراني

 د.حنان المهاشير

 يالحسينداليا 

 شاهرة القحطاني

1 
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 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية

 
 م عنوان المؤتمر المكان والتاريخ مجال المساهمة

 عبد االمام جامعة -الجامعي التعليم تطوير عمادة حضور 

فيصل بن الرحمن  

   هـ18/47/4171

71/1/7041 

Attract  Your  Students With Power  

Point Presentation 
4 

جامعة االمام عبد  -عمادة تطوير التعليم الجامعي حضور

 الرحمن بن فيصل

 هـ  43/47/4171

71/1/7041 

 7 التدريس والتقويم بإستخدام دراسة الحالة 

  -فندق كورال الخبر  حضور

11/6- 11 /6/1311  

72/7 – 71/7/7112 

 7 منتدى املرأة القيادية في التعليم الجامعي

كلية  –وكالة الجودة والتطوير واالعتماد االكاديمي  حضور

 العلوم جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

25/5/1439 

13/2/2018 

 1 اللقاء العلمي )قهوة تربوية ( 

جامعة اإلمام  –عمادة تطوير التعليم الجامعي  حضور

هـ5/4171/ عبدالرحمن بن فيصل 7 

77/4/7041 

المعرفي من خالل تصميم ورشة عمل إدارة العبء 

 التعليم

5 

جامعة اإلمام  –عمادة تطوير التعليم الجامعي  حضور

 عبدالرحمن بن فيصل

هـ1/5/4171  

71/4/7041 

ورشة عمل تعزيز تعلم الطالب من خالل التغذية 

 الراجعة

1 

جامعة اإلمام  –عمادة تطوير التعليم الجامعي  حضور

 عبدالرحمن بن فيصل

هـ1/5/4171  

71/4/7041 

ورشة عمل تعزيز مشاركة الطالب من خالل 

 التصميم التحفيزي

3 

جامعة اإلمام  -عمادة تطوير التعليم الجامعي حضور

 عبدالرحمن بن فيصل

14\9\2017 

Workshop on Assessing the 21
st
 

century “soft’ skills 

1 

 حضور

 

 

جامعة اإلمام  -عمادة تطوير التعليم الجامعي

 بن فيصل عبدالرحمن

13\9\2017 

 1 ورشة عمل استراتيجية التعلم القائم على المشاريع

جامعة اإلمام  -عمادة تطوير التعليم الجامعي حضور

 عبدالرحمن بن فيصل

12\9\2017 

Workshop on facilitating 

metacognition in the class room 

40 

 حضور

 
 المكتبة المركزية بالريان

25\4\2017 

 44 االقتباس و االستيالء العلميورشة عمل 

وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع  حضور

 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل -

 هـ1/7-7/1/4171

ورشة عمل موائمة الخطة االستراتيجية للجامعة 

 7070مع رؤية 

47 

 حضور

 

 

 

 

 -كلية العلوم  –التقويم واالختبارات  وحدةجودة

 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

 هـ1439/4/1

 

 ورشة عمل بناء جدول مواصفات اإلختبار

47 
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 حضور

 

 

 

كلية  –وكالة الجودة والتطوير واالعتماد االكاديمي 

 العلوم جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

 ه1439/3/17

 IAU Quest 41 ورشة عمل آلية الدخول على نظام 

 فيصل جامعة اإلمام عبدالرحمن بن –كلية العلوم  حضور

 هـ1439/2/2
 45 الملتقى التعريفي األول لمعامل الوحدات البحثية

 كلية العلوم – وحدة التعليم اإللكتروني حضور

 هـ1439/1/27

 41 7التخزين السحابي 

 كلية العلوم – وحدة التعليم اإللكتروني حضور

 هـ1439/1/20

 43 4التخزين السحابي 

 كلية العلوم– وحدة التعليم اإللكتروني حضور

 هـ1439/1/13

 41 أساسيات نظام البالك بورد

عضو اللجنة العلمية 

تحكيم المشاركات -

 –والملصقات العلمية 

 الجلسات حضورو

Zaid University – Abo Dhabi 

1-4\11\2017 

4
th
 middle east Molecular Biology 

Congress and exhibit 

41 

 

 حضور
جامعة اإلمام عبدالرحمن  -كلية العلوم-قسم األحياء

 بن فيصل

11\4\2017 

ورشة عمل استعراض مفردات المقررات و 

استراتيجيات التدريس المتبعة لمقررات الخطة 

 الدراسية المطورة

70 

 جامعة اإلمام -التطبيقيةكلية العلوم الطبية  حضور

10\3\2017 

Molecular Identification & validation 

of Novel species of Bacteria 

74 

 الدمام-فندق الشيراتون حضور

5-6\3\2014 

المنتدى األول المسؤولية االجتماعية في المنظمات 

 السعودية

77 

 المكتبة المركزية بالريان حضور

28\2\2017 

ورشة عمل جودة البحوث العلمية و النشر الدولي 

 Web ofمن خالل قاعدة المعلومات 

science 

77 

جامعة اإلمام  -عمادة تطوير التعليم الجامعي حضور

 عبدالرحمن بن فيصل

22-23\2\2017 

10
th
 International Conference on 

Healthcare, nursing & disease 

management (HNDM) 

71 

جامعة اإلمام  -كلية العلوم-وحدة التعليم االلكتروني حضور

 عبدالرحمن بن فيصل

13\2\2017 

ورشة عمل إنشاء المحتوى االلكتروني و نسخه و 

 إتاحته للطالب

75 

جامعة اإلمام عبدالرحمن  -كلية العلوم-قسم األحياء حضور

 بن فيصل

28\12\2016 

ورشة عمل تطوير توصيف مقررات الخطة 

 المطورة

71 

 Qatar University – Doha حضور

14-17\11\2016 

3
rd

 middle east Molecular Biology 

Congress and exhibit 

73 

 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل حضور

6-10\11\2016 

 71 ورشة عمل بناء البيئة االبتكارية و ريادة األعمال

 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل حضور

1-3\11\2016 

 71 عمل تسويق االبتكار و الملكية الفكرية ورشة

 الظهران-جامعة الملك فهد للبترول و المعادن حضور

25-27\10\2016 

 70 المؤتمر السعودي الدولي الرابع لتقنية النانو

 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل حضور

5\10\2016 

Workshop how to prepare for a 

conference 

74 

عمادة التطوير -جائزة األمير محمد بن فهدمبنى  حضور

 7041 –جامعة اإلمام -الجامعي

الشراكة العلمية لجامعة اإلمام مع مؤسسة 

 تومبسون

77 

 77 ملتقى المهنة 47\7\7045معارض الظهران الدولية  حضور
 مستشفى الملك فهد الجامعي حضور

15
th
-19

th
\2\2015 

Conference on clinical, pathologic & 

molecular medicine 

71 
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جامعة اإلمام  -عمادة تطوير التعليم الجامعي حضور

 عبدالرحمن بن فيصل

27\1\2015 

ورشة عمل استراتيجية الذكاءات المتعددة كمدخل 

 للتفكير

75 

جامعة اإلمام  -عمادة تطوير التعليم الجامعي حضور

 عبدالرحمن بن فيصل

26/1/2015 

 71 ورشة عمل التعليم التكاملي

 73 المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي الرياض حضور
 3rd biotechnology world congress 7041-اإلمارات–كلية دبي للبنات  حضور

2014 

71 

1 7041 -اإلمارات -قاعة العلوم والمعارض بدبي حضور
th
 middle east Molecular Biology 

Congress and exhibit  

71 

 حضور

 

 

 

جامعة اإلمام  -تطوير التعليم الجامعي عمادة

 عبدالرحمن بن فيصل

17-18\11\2014 

 10 ورشة عمل التدريس لإلبداع و االبتكار

المركز الوطني للتعلم االلكتروني و التعليم عن بعد  حضور

- 4171 

 14 المؤتمر الدولي الثالث للتعليم االلكتروني

 17 ورشة عمل توصيف و بناء المقرر الدراسي 4171-دمامجامعة ال-عمادة تطوير التعليم الجامعي حضور
 -جامعة الدمام  –عمادة تطوير التعليم الجامعي  حضور

4171 

محاضرة مهارات التواصل في المقررات وفق 

معايير الهيئة الوطنية لتقويم و االعتماد األكاديمي 

(CAAA) 

17 

 -جامعة الدمام  –عمادة تطوير التعليم الجامعي  حضور

4171 

 11 المحاضرة التفاعلية

رئيسة لجنة النظام 

 واالستقبال
المؤتمر العلمي الثالث لطالب وطالبات التعليم  4177-جامعة الدمام-وزارة التعليم العالي

 العالي بالمملكة

10 

 14 الملتقى األول للدراسات العليا والبحث العلمي 4177-عمادة الدراسات العليا بالكليات الجامعية حضور
جامعة -عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد حضور

 4177-الدمام

 17 برنامج صياغة األهداف التعليمية

 17 الحلقة التطبيقية )اإلدارة تحت ضغوط العمل ( 4177-الخبر-معهد اإلدارة العامة  حضور
 بجامعة البحث العلمي عمادة حضور

 4177- الدمام

 ألبحاث التميز مركز مشرف مع العلمي اللقاء

 للعلوم عبدالعزيز الملك بمدينة الحياةالفطرية

 والتقنية

11 

 –وكالة الجودة و التطوير و االعتماد األكاديمي  حضور

 4177-جامعة الدمام

ورشة عمل استخدام الفهرس االلكتروني لمكتبات 

 جامعة الدمام و محرك البحث الموحد

15 

ورشة العمل التعريفية بقواعد المعلومات  4177 -الدمام جامعة  –عمادة شؤون المكتبات  حضور

 اإللكترونية

11 

جامعة  –عمادة التعليم االلكتروني و التعليم عن بعد  حضور

 4177الدمام 

 13 ورشة عمل تصميم المحتوى االلكتروني

 11 اإلسالم والسالممؤتمر  4177-كلية اآلداب-جامعة الدمام حضور
-الرياض-عبدالعزيز للعلوم والتقنية مدينة الملك  حضور

4177 

 11 المؤتمر السعودي األول لدعم البحث العلمي

 50 ورشة عمل مقدمة في األبحاث التعلمية 4177 –جامعة الدمام -عمادة التعليم الطبي حضور
 54 محاضرة يوم المهنة لطالبات 4177\44\77-75جامعة الملك فيصل  حضور
 57 اللقاء العلمي الثاني لصحة الثدي 4177-الطبكلية -جامعة الدمام حضور
 57 محاضرة إدارة الجودة 4177-كلية العلوم للبنات بالدمام حضور
 ANALYZING DATA OF 4177-كلية العلوم-جامعة الدمام حضور

QUANTITATIVE RESEARCHES 

USING SPSS 

51 
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 –جامعة الدمام -وكالة عمادة شؤون المكتبات حضور

4177 

 55 استخدام قاعدة الملعومات "ابسكو"ورشة عمل 

 Lecture : Evaluations& benchmarking 51 4174-جامعة الدمام  حضور
 53 اللقاء العلمي الجينات و المرض مدينة الملك عبدالعزيز بالرياض حضور
 51 بعنوان : نتاج الرواد العلمي اللقاء العلمي الثاني 4170-عمادة البحث العلمي لكليات البنات مشاركة
اللقاء التعريفي بخدمات مركز البحوث بشركة  4170-كلية العلوم للبنات بالدمام حضور

 أرامكو السعودية

51 

-الظهران-جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  حضور

4171 

المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث 

 العلمي بالدول العربية

10 

حلقة نقاش بعنوان اإلرشاد األكاديمي لطالبات  1429-جامعة الملك فيصل-كلية العلوم حضور

 الدراسات العليا

14 

الملتقى الثالث للخدمات اإللكترونية بالمنطقة  4171-إمارة المنطقة الشرقية حضور

 الشرقية

17 

 17 بعنوان : نتاج الرواد العلمياللقاء العلمي األول  4171-عمادة البحث العلمي لكليات البنات مشاركة
الخاليا الجذعية استخداماتها وتطبيقاتها محاضرة ) 4171-جامعة الملك سعود  حضور

) 

11 

 15 منتدى أخالقيات المهنة في عصر العولمة 4171-جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حضور
 11 للعلومالمؤتمر السعودي الثالث  4171-جامعة الملك سعود -الرياض  حضور
اللقاء التعريفي بخدمات مدينة الملك عبدالعزيز  4171-لية العلوم للبنات بالدمامك حضور

 للعلوم والتقنية

13 

جامعة الملك فيصل بالدمام بالتعاون مع الجمعية  حضور

 4173-السعودية لإلدارة

ندوة إدارة أقسام الطالبات بالجامعات )التحديات 

 والطموحات (

11 

تدريبية  دورات تنفيذ

 لصالح قسم األحياء
 11 شركة أرامكو ياجتماع مع مندوب   - 1427م كلية العلو -جامعة الملك فيصل

 30 منتدى النقاش   - 1427م كلية العلو-جامعة الملك فيصل إشراف ومشاركة

 

 الجامعية أنشطة التدريس

 م المقرر رقم المقرر مجال المساهمة

 1 والمجتمعالوراثة  407حيا  تدريس

 2 الوراثة الخلوية  تدريس

 3 علم الحيوان –الوراثة العامة  744حيا  تدريس

 4 المفصليات BIOL 347n تدريس

 5 الحيوان العام  تدريس

 6 التلوث و حماية البيئة BIOL 223n تدريس

 7 األحياء العامة BIOL 101n تدريس

 8 علم النبات –الوراثة العامة   تدريس

 9 علم النبات –مباديء الوراثة الجزيئية   تدريس

 11 أحياء جزيئية BIOL 401n تدريس

 11 علم الخلية  تدريس

 12 أساسيات علم البيئة BIOL 152n تدريس

 13 الثديياتعلم  773حيا  تدريس

 14 علم وظائف األعضاء BIOL 347n تدريس

 15 علم األحياء الدقيقة 410حيا  تدريس

 16 العام الحشراتعلم  BIOL 342 n تدريس

 17 الشوكيات ورخويات الجلد  تدريس

 18 الفقاريات 170حيا  تدريس

 19 تقنية المجهر BIOL 201n تدريس

 21 المقارن التشريح BIOL 441n تدريس
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 21 الحبليات BIOL 222n تدريس

 22 علوم الحياة  تدريس

 23 الوراثة العامة BIOL 211n تدريس

 24 الوراثة الخلوية  تدريس

 25 مهارات التعلم واالتصال  تدريس

 26 مشروع تخرج BIOL 448n تدريس و إشراف أبحاث

 

 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 الوراثة والمجتمع

 على المجتمع يتمكن الطالب من الربط بين مفهوم الوراثة و تأثيرها
1 

 الوراثة الخلوية

 دراسة علم الوراثة على المستوى الخلوي
2 

 علم الحيوان –الوراثة العامة 

 يتعرف الطالب على المفهوم العام للوراثة فيما يخص الحيوانات و تركيبها
3 

 الطبية و االقتصادية المفصليات

 يحدد الطالب األهمية الطبية االقتصادية للمفصليات
4 

 الحيوان العام

 دراسة مفهوم علم الحيوان و أمثلة حيه دقيقه
5 

 التلوث وحماية البيئة

 يدرك الطالب مفهوم التلوث البيئي و أخطاره على الكائنات الحية و خاصة االنسان.
6 

 األحياء العامة

 تزويد الطالب بمعلومات عن نشأة، تاريخ و أساسيات علم البيولوجي.
7 

 علم نبات-الوراثة العامة 

 يتعرف الطالب معلومات عن نشأة علم الوراثة و تطوره  أساسيته
8 

 علم نبات-مبادئ الوراثة الجزيئية 

 التعرف على مباديء الوراثة بالمستوى الجزيئي للنبات
9 

 أحياء جزيئية

 يستذكر الطالب مفهوم علم األحياء الجزيئية
11 

 علم الخلية

 و مجاالتها المختلفة منذ اكتشاف الخلية حتى وقتنا الحالي يدرك الطالب لمفاهيم علم الخليه
11 

 أساسيات علم البيئة

 تعريف الطالب بالمباديء و األسس لبعض المفاهيم البيئية الرئيسية داخل النظم البيئية.
12 

 الثدييات

 يدرس الطالب التكوين الوظيفي للثدييات
13 

 علم وظائف األعضاء

 الفسيولوجي و تطبيقاتهيتعرف الطالب على فهوم 
14 

 علم األحياء الدقيقة

 يتمكن الطالب من تعريف علم األحياء و التعرف على أساسياته
15 

 الحشراتعلم 

 يدرس الطالب أساسيات علم الحشرات و تطبيقاته
16 

 الشوكيات ورخويات الجلد

 يتعرف الطالبات على مفهوم الشوكيات و رخويات الجلد و وصفها الدقيق
17 

 الفقاريات

 يدرس الطالب التركيب الدقيق للفقاريات و وظائفها الجسدية
18 

 تقنية المجهر

 يتدرب الطالب على المواد و التقنيات الكستخدمة في حفظ و تجهيز العينات الحيوانية  النباتية و إعدادها للفحص
19 

 المقارن التشريح

 الحيوانات الفقاريةيصف التركيب التشريحي لبنية الكائنات الحية و خاصة 
21 
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 الحبليات

 ى مستوى تركيب األعضاء و األجهزةيتعرف الطالب على المفاهيم األساسية لتشريح جسم الحيوانات الفقارية عل
21 

 علوم الحياة

 نظرة عامة على علوم الحياة و متطلباتها
22 

 الوراثة العامة

 يتعرف الطالب على المفهوم العام للوراثة و أساسياتها
23 

 الوراثة الخلوية

 يدرس الطالب الوراثة على المستوى الخلوي و تطبيقاتها في الخلية
24 

 مهارات التعلم واالتصال

 يتمكن الطالب من التعرف على أساسيات و مكونات التواصل و التعلم الصحيحة.
25 

 مشروع تخرج

 مية المناسبةيكتسب الطالب المهارة الالزمة بإجراء بحث عملي من خالل الطرق العل
26 

 

 الدراسات العليا

 م المقرر رقم المقرر مجال المساهمة

 1 أنسجة وخلية ) وراثة (  تحضير مفردات المقرر

وضع أسئلة مادة الوراثة الختبار 

القبول ببرنامج الدراسات العليا 

 تخصص أنسجة وخلية

 2 مادة الوراثة 

 3 علم الوراثة متقم  توصيف المقرر و مفرداته

 4 وراثة العشائر و الصفات الكمية  توصيف المقرر و مفرداته

 5 بيولوجيا الجزيئات و الهندسة الوراثية  توصيف المقرر و مفرداته

 6 وراثة خلوية متقدم  توصيف المقرر و مفرداته

 7 وراثة التكوين  توصيف المقرر و مفرداته

 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب

 

 م المرحلة عدد الطالب من إلى

 1 بكالوريوس --- 1424 حتى تاريخه

 

 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة

 

 م الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ

     

 اإلشراف على األبحاث الجارية

 

 م الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ

     

 

 

 

 بداءا من األحدث(المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع )

 

 م من إلى المنصب الجهة

عضو برنامج مواءمة الخطة  جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل

االستراتيجية لجامعة اإلمام 

 عبدالرحمن بن فيصل

 1 1439\3\18 حتى تاريخه
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عضو اإلشراف على تدريب خريجات  جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

 كلية العلوم

1438 1437 2 

عضو وفد جامعة الدمام لحضور  بن فيصلجامعة االمام عبدالرحمن 

أعمال المؤتمر الدولي الثالث للتعلم 

 االلكتروني بمدينة الرياض

27\3\1434 23\3\1434 3 

 4 1433\9\18 1433\9\18 عضو لجنة مناقشة راسة ماجستير جامعة الملك عبدالعزيز

عضو اللجنة التنظيمية للموؤتمر  وزارة التعليم العالي

العلمي الثالث لطالب و طالبات التعليم 

 العالي بالمملكة

12\6\1433 9\6\1433 5 

 

 العضويات و اللجان المشارك بها

 

 م من إلى المنصب الجهة

 1 1439 1441 لجنة االختبارات الفصلية كلية العلوم قسم األحياء

األنشطة الالمنهجية وخدمة لجنة  كلية العلوم قسم األحياء

 المجتمع

1439 1438 2 

لجنة سير اإلختبارات النظرية  كلية العلوم قسم األحياء

 النهائية

1439 1438 3 

 4 1438 1439 الطالبي اإلرشاد لجنة كلية العلوم قسم األحياء

قسم األحياء -كلية العلوم  لجنة األداء الفني لمعامل  

 البكالوريوس

1438 1437 1 

قسم األحياء -كلية العلوم   2 1436 1437 لجنة سير االختبارات 

عضو اللجنة التنظيمية لحفل التخرج  كلية الدراسات التطبيقية و خدمة المجتمع

 بجامعة الدمام

 

1435 1434 3 

عضو في لجنة ضبط السلوك الطالبي  قسم األحياء -كلية العلوم 

 لكلية العلوم

1436 1434 4 

رئيسة لجنة اإلرشاد األكاديمي  قسم األحياء -كلية العلوم 

 والطالبي بالقسم

 

1433 1431 5 

قسم األحياء -كلية العلوم   6 1431 تاريخه حتى لجنة الجودة 

 عضو لجنة الجداول بالقسم قسم األحياء -كلية العلوم 

 

1431 1429 7 

رئيسة لجنة التطوير األكاديمي  قسم األحياء -كلية العلوم 

 بالقسموالجودة 

1428 1427 8 

رئيسة لجنة سير الدراسات العليا  قسم األحياء -كلية العلوم 

 بالكلية

1432 1426 9 

 عضو لجنة المعادالت بالقسم قسم األحياء-كلية العلوم 

 

1427 1426 11 

 11 1425 1426 رئيسة لجنة الزي بالقسم قسم األحياء -كلية العلوم 

رئيسة لجنة األجهزة والطلبيات  قسم األحياء -كلية العلوم 

 بالقسم

1426 1425 12 
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لجنة األمن والسالمة والسوق  قسم األحياء -كلية العلوم 

 الخيري

1425 1424 13 

 االستشارات العلمية

 م من إلى الجهة وقت جزئي -وقت كامل 

4 وقت جزئي
th

 middle east molecular 

Biology congress and 

exhibit 

4\11\2017 1\11\2017 1 

 وقت جزئي

 

 

مناقشة رسالة ماجستير بكلية العلوم 

 جامعة الملك عبدالعزيز –

18\9\1433 18\9\1433 2 

مسابقة المشاريع العلمية تحكيم  وقت جزئي

مدارس  - للمرحلة االبتدائية الثانية

 الظهران

1434 1434 3 

 العمل التطوعي

 م من إلى نوع التطوع الجهة

جمعية البركة  -البركة الثانيمهرجان كسوة 

 الخيرية

 1 1438 حتى تاريخه عضو

 2 1437 حتى تاريخه عضو جمعية السرطان بالمنطقة الشرقية

 3 1435 حتى تاريخه عضو الجمعية الخيرية لأليتام بالخبر

 

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

 1  هارات قياديةم

 2 اإلنصات وقيادة النزاع

 3 مهارات  إستخدام الحاسب اآللي الحزمة المكتبية  والبالك بورد

 

 

 آخر تحديث

12/9/2018 


