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 المهارات اللغوية  

 اللغة قراءة  كتابة تحدث 
   العربية 
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 أخرى    

 
 المؤهالت العلمية والشهادات )بدءا من األحدث( 

 التاريخ  الشهادة األكاديمية مكان الصدور  العنوان
 1434/ 25/7 الدكتوراة جامعه الدمام كليه العلوم
1430\ 3\14 الماجستير  بالدمام  جامعه الملك فيصل كليه العلوم  

1423\ 3\23 البكالوريوس  العلوم للبناتكلية  كليه العلوم  

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة 

دراسات تجريبية نسيجية وتركيبية دقيقة عن تأثير أحد عقاقير مضادات االكتئاب على بعض مناطق من 

 الجهاز العصبي المركزي والخصية لذكور الفئران البيضاء البالغة والدور الوقائي المحتمل للزنجبيل 

 

 الدكتوراة 

الالكيراتينية في بشرة جلد خنزير غينيا وتأثير مستحضر  دراسات نسيجية شكليائية كميه على الخاليا 

 الهيدروكينون على الخاليا المالنية وخاليا النجرهانس 
 الماجتسير 

 الزمالة  

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 السجل المهني )بدءا من األحدث( 

 رتبة الوظيفة  مكان وعنوان جهة العمل التاريخ 
جامعه االمام عبدالرحمن بن  20-2-1435

 كلية العلوم  –فيصل 
 مساعد أستاذ

 محاضر جامعه الملك فيصل بالدمام  1430\ 3\14

 معيد  للبنات بالدمام مكليه العلو 1429\ 9\20
 

 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث( 

 المنصب اإلداري المكتب  التاريخ 
   

 
 اإلنجازات العلمية 

 المنشورةاألبحاث العلمية 

 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث( 
 

جهة النشر وتاريخ  

 النشر
 # أسماء الباحثين  عنوان البحث 
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Mitigation of Cisplatin-Induced Acute Kidney Injury 

by Punicalagin Therapy in Mice 
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Chronic neurodegeneration by aflatoxin B1 depends on 

alterations of brain enzyme activity and 
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Egypt. J. Exp. Biol. 

. 2015; 11(2): (Zoo.)
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Alaqeel. 
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 األبحاث العلمية المقبولة للنشر 

 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  المجلة تاريخ القبول 
     

 
 
 

 األبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصة 
 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  المؤتمر وتاريخ النشر 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651319307377
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651319307377
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651319307377
http://www.scopemed.org/?jid=3
http://www.scopemed.org/?jid=3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3533332/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3533332/


 
 

 

    

 
 المشاريع البحثية المنتهية

 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  تاريخ البحث 
   1 

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين  عنوان البحث 

  1 

 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية
 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ  مجال المساهمة 
    

 1435-4-(25-27 تنظيم 

 فندق الشيراتون-

  مؤتمر البيئة والتنميه في منطقه الخليج العربي

  الشرعي: الحياة من الموت الطب   2020- 9- 16 حضور
 حضور

3-2-1442 
مناقشة رسالة الماجستير بعنوان دراسات تطبيقية على  

بعض أنواع من الفصيلة القرعية في المملكة العربية  

 السعودية 

 

  محاضرات في مجال الزراعة والنباتات  2020- 9- 27 حضور
 حضور

17 -3 -1442 

d-phenylalanine abiocide enhancer of 
 
 THPS 

  حلقة علمية 

 

 حضور
17 -3 -1442 

Predaceous mites as abio agent 

  حلقة علمية 

 

 حضور
 تكنولوجيا زراعة االنسجة من العلم للتطبيق  11-2020- 10

 

 حضور
 تخيل المستقبل -المؤتمر العالمي األول للموهبة واالبداع  2020- 8-9-11

 

 حضور

15 -11-2020 

 
The genetic and functional 

characterization of novel autosomal 
recessive and dominant ALS gnes 

 

 حضور
17 -11-2020 

مظاهر السطح والغطاء   –مبادرة مملكتنا الخضراء 

 النباتي بالمملكة العربية السعودية  

 

 حضور
 مشروع الجينوم البشري السعودي  2021- 3- 14

 



 
 

 

 حضور
14 -3 -2021 

Effect of zing oxide nanoparticles on 
vigna 

 

 
 :العضويات واللجان المشارك فيها

1- 
 
 

 أنشطة التدريس 

 الجامعية
 

 # المقرر  رقم المقرر  مجال المساهمة 
  BIOL204 General biology تدريس 

  PARA412 Foundations of parasitology اشراف معمل
  ZOOL302 Principles of genetics اشراف معمل

  BIOL 504 Graduation research process اشراف  
+ تدريس معمل تدريس  BIOL206-9 Cell biology  

  BIOL207 Basic f ecology اشراف معمل
  MICRO307 microbiology اشراف معمل

   ZOOL 201 Chordata-1 تدريس 
   PARA412 Foundations of Parasitology-10 اشراف معمل

   ZOOL 301 Vertebrates Biology-11 تدريس 
   Vertebrates Biology-4 اشراف معمل

  Biology Vertebrates-7  تدريس 
  Biology Vertebrates-8  + تدريس معمل اشراف معمل

  Biology Vertebrates-9  تدريس 
  ZOOL 301  2-Biology General تدريس 
  Biology General-4  تدريس 
  BIOL 504  24-Project Graduation اشراف 

  Biology Vertebrates-8  اشراف معمل
 BIOL اشراف معمل

204 
 

 15-Biology General  
  Biology General-16  اشراف معمل
  Biology General-23  اشراف معمل
  Biology General-24  اشراف معمل

  Zool 602  1-Genetics تدريس 
  Genetics-10  تدريس 
  Genetics-12  تدريس 
  csGeneti-2  تدريس 
  Genetics-4  تدريس 
  Genetics-5  تدريس 
  sGenetic-6  تدريس 

https://vle.iau.edu.sa/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_190714_1&url=
https://vle.iau.edu.sa/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_194139_1&url=
https://vle.iau.edu.sa/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_193688_1&url=
https://vle.iau.edu.sa/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_193681_1&url=
https://vle.iau.edu.sa/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_193684_1&url=
https://vle.iau.edu.sa/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_193685_1&url=
https://vle.iau.edu.sa/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_193686_1&url=
https://vle.iau.edu.sa/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_177850_1&url=
https://vle.iau.edu.sa/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_177854_1&url=
https://vle.iau.edu.sa/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_174287_1&url=
https://vle.iau.edu.sa/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_178313_1&url=
https://vle.iau.edu.sa/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_137941_1&url=
https://vle.iau.edu.sa/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_137943_1&url=
https://vle.iau.edu.sa/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_137957_1&url=
https://vle.iau.edu.sa/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_137959_1&url=
https://vle.iau.edu.sa/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_132535_1&url=
https://vle.iau.edu.sa/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_132544_1&url=
https://vle.iau.edu.sa/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_132546_1&url=
https://vle.iau.edu.sa/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_132536_1&url=
https://vle.iau.edu.sa/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_132538_1&url=
https://vle.iau.edu.sa/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_132539_1&url=
https://vle.iau.edu.sa/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_132540_1&url=


 
 

 

  Genetics-8  تدريس 
  BIOL 504 17-Project Graduation اشراف 

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

 
General Biology: 
A course introduce for the preparatory 1st level. The major emphasis is on cell biology in plant and 
zoology including cell structure, organelles and division. Establishment of the basic structure and 
function of the cells, as well as study an introduction in the genetics and ecology. Also, it is an 
integrated study of basic concepts concerning living organisms. Emphasis on diversity of living 
organisms, morphology, limited reproductive cycles, taxonomy and physiology. 

 

1 

Science of  Genetics: 
An introductory genetic course. The major emphasis is placed on Mandelian and non-mandelian 
inheritance, blood group genetics, sex related inheritance, as well as the basic structure of 
hereditary materials (DNA synthesis) and mutation. Upon completion of this course, students 
should be able recognize and describe genetic phenomena and demonstrate knowledge of 
important genetic principles. 

2 

Vertebrates biology: 
This course will investigate the practical, 
theoretical,and field studies on proto-chordates and 
euchordates(Vertebrates) throw classification and 
external features, and the characteristic features of 
each class of vertebrates with special emphasis on the 
morphological study of systematic biology ( Digestive 
system, Respiratory system, Urinogenital system, 
Nervous system). Significant principles of systematic 
biology of chordates, factors governing vertebrates 
distribution, and the conservation biology of vertebrates 
will be presented. Vertebrates and their importance to 
human life are presented. 

 

 
 الدراسات العليا 

 

 # المقرر  رقم المقرر  مجال المساهمة 
    

    

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

 

 1 

 2 
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 اإلرشاد األكاديمي للطالب 
 

 # المرحلة عدد الطالب  من إلى 
 1 الثالث 31 1493 1441

1443 1442- 12 5-4 2 

 

 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة 
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ 
     

     

 
 اإلشراف على األبحاث الجارية 

 
 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ 

     

     

 
 )بداءا من األحدث( المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع  

 
 المهمات اإلدارية 

 
 # من إلى  المنصب الجهة

     

     

 
 عضوية اللجنات

 

 # من إلى  المنصب الجهة
 رئيسه المعيار الثالث في الجودة •   

رئيسة سير امتحانات القسم  •

1437-1441-1443 
 نائبه رئيسة المعادالت في القسم •
رئيسة شؤون أعضاء هيئة  •

 التدريس
  ةتطوير برامج األكاديميلجنة  •

 للبكالوريوس 
 لجنة المكتبة •
 لجنة فرز المعيدات •
لجنة جودة التقويم واالختبارات   •

1441-1443 

 



 
 

 

 1443لجنة الخريجين  •
 1441لجنة ادارة المخاطر  •
 جداول الموازنة  •
 

     

 
 االستشارات العلمية 

 
 # من إلى  الجهة وقت جزئي  -وقت كامل 

     

     

 
 التطوعيالعمل 

 

 # من إلى  نوع التطوع  الجهة
الثانويه االولى بالظهران لتصفيه المناطق  

 التعليمية  
لجنه تحكيم في االولمبياد الوطني 

مسار  2014لالبداع العلمي ابداع 

 1435-1434ابتكار 

6-4-1435 5-4-1435 1 

مؤتمر البيئة والتنميه في منطقه   كليه العلوم  –جامعه الدمام 

 الخليج العربي  
27-4-1435 25-4-1435 2 

لجنة في تحكيم مسابقة االبداع   كلية العلوم

 المقامة في قسم االحياء

29-6-2022 2021-9-29 3 

 4 2022-1-1 2022-5-1 مبادرة االختبارات المهنية  كلية العلوم

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

 
 مايكروسوفت+وورد  

Wind + word 

1 

 برنامج فوتوشوب +سويش+ برن تشوب

Photoshop+swish+p.shop 

2 

 دورة صيانه الحاسب االلي 

Cycle Computer Maintenance 
3 

 الرخصة الدوليه لقيادة الحاسب االلي 

INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE SYLLABUS VERSION: 4.0 

4 

 دورة في مهارات التخطيط الشخصي 

A course in personal planning SKILL 

5 

 دبلوم في البرمجة اللغويه العصبية 

Diploma in NLP 

6 

 دورة في مهارات االتصال في الحوار 

A course in communication skills in dialogue 
7 

مهارات التفكير العليا ورشه عمل   

HIGHER ORDER THINKING SKILLS WORKSHOP 

8 



 
 

 

 برنامج تطوير الكفايات االساسية ألعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي 

2014-5-4/1-28-استراتيجيات التدريس المتقدمة في التعليم العالي   

9 

1435-3-26ورشة التعليم التفاعلي ودمج الطالب في التعلم   10 

1435-3-28عرض تجارب للفائزين بجائزة جامعه الدمام للتميز في التدريس   

 

11 

1435-3-27اساليب فعالة في تقييم الطالب   

 

12 

19/6/1435-15دورة تدريبية القائد االكاديمي الفعال المقامة في اسطنبول   13 

Work shop on learning out comes for programs and courses 
18 oct 2016 

14 

 15 1437-9-2ورشه عمل بعنوان مواقع التواصل االجتماعي بالتدريس 

 16 1437-4-10ورشه عمل بعنوان استراتيجية االستقصاء الموجه 

 17 1437-4-11ورشه عمل بعنوان فن المحاضرة لالستاذ الجامعي 

 18 1438-1-10مهارات التفكير ورشه عمل بعنوان صياغه اسئله االختبارات من متعدد لقياس 

 19 1436-11-25في التعليم   SOCRATIVEاستخدام تطبيق  ورشه عمل بعنوان

 20 1436-11-5ورشه عمل بعنوان هوية الطالب كمدخل للنجاح 

 21 1436-11-2ورشه عمل بعنوان التدريس من خالل المشاريع 

 22 1436-11- 4ورشه عمل بعنوان التدريس بالتمايز 

 23 1437-5-21ورشه عمل بعنوان انتاج االفالم التعليميه 

 24 1439 -رجب-10 - جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل "بناء شبكات التواصل للباحثين من أجل ترقية البحوث"

1439 -جمادة ثاني-25 - جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل -"إدارة االستشهاد المجعي لمصادر المعلومات باستخدام     Endnote 
Web " 

25 

 26 1439-5-7 - عمادة التطوير الجامعي  - التعلم المرئي

 27 1439-5-6 عمادة التطوير الجامعي - مهارات الذكاء الوجداني للطالب واالستاذ الجامعي

 28 1439-5-7 عمادة التطوير الجامعي - تعزيز تعلم الطالب من خالل التغذية الراجعه

 29 المركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي  - 5/7/1439-4 - مخرجات التعلم

 MS Forms 30ورشة برنامج 

 MS Teams 31ورشة عمل اجتماع باستخدام  

 32 إيجابيات وتحديات حلقة نقاش: التعليم عن بعد 

 33 تعزيز التعليم باستخدام التكنولوجيا 

 34 التدريس الجامعي الفعال في الظروف االستثنائية 

 35 استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التعليم 

 36 دافعية الطالب في التعلم 

 37 تنمية التفكير اإليجابي عند الطلبة 

 38 التدريستخطيط النو المهني لعضو هيئة 

 39 االختبار كاداة لتعلم) استراتيجات وتطبيقات تقنية ( 

 40 تعزيز التعلم باستخدام األنشطة التعليمية االلكترونية 

 41 لقاء التعريف بالخطة االستراتيجية لكلية العلوم 

 42 تفعيل التطوع من خالل منصة العمل التطوعي

 43 فن كتابة السيرة الذاتية 

 44 التعريف بالخطة االستراتيجية لكلية العلوم لقاء 

 45 التدريس المصغر 

 46 رواد من الجامعة 

 47 ورشة عمل ميسر الرعاية للخدمات النفسية واالكاديمية 

 48 النزاهة االكاديمية وتجنب االنتحال 

 49 دعم اختيار موضوع البحث وبناء الورقة البحثية 



 
 

 

 50 اسراتيجيات البحث والوصول لمصادر معلومات المكتبات كيفية صياغة 

 51 ورشة تدريبية استخدام أداة االستالل  

 52 محاضرة علمية بعنوان لقاحات فيروس كرونا: المفهوم وما وراءها 

 53 نسخ المقررات وارشفتها في البالك بورد

 ADDIE  54تصميم التعليم وفق نموذج ادي 

21الجامعي في ضوء متطلبات التنمية وسوق العمل ومهارات القرن التدريس   55 

 56 استخدام مدونات ألغراض التعليم والتعلم

 57 تطبيقات دعم ذوي االحتياجات الخاصة في التعليم 

 58 اعداد مصفوفة التقييم 

 59 استراتيجيات تفعيل التعلم التشاركي في بيئة التعلم عن بعد 

 60 التعلم التجريبي في القاعات الدراسية 

 61 طرق وادوات قياس القيم 

Google Extentionsتفعيل  في التعليم    62 

 63 برنامج "الشخصية القيادية المتميزة 

 64 تعزيز التعلم باستخدام األنشطة التعليمية اإللكترونية 

 65 استخدام برنامج زووم في التعليم مستوى متقدم

 66  شاريعتقييم الم 

 
 

 آخر تحديث 
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