
 
 

 

 

 أميرة بنت حسن بن عبدهللا العبدالعال.   :الكامل االسم
 عضو هيئة تعليمية   :  الوظيفة

 
 

 المعلومات الشخصية 

 سعودية   الجنسية | 

 االحياء  القسم | 

 aalabdalall@iau.cdu.sa   البريد الجامعي الرسمي | 

 37280  الهاتف الخاص بالمكتب | 

 

 المهارات اللغوية  

 اللغة قراءة  كتابة  تحدث
 العربية ممتازة  ممتازة  ممتازة 

 االنجليزية جيدة جدا جيدة جدا جيدة جدا
 أخرى    

 

 

 
 المؤهالت العلمية والشهادات )بدءا من األحدث( 

 التاريخ  الشهادة األكاديمية مكان الصدور  العنوان
 1419 واالحياء الدقيقةدكتورة/ النبات  الدمام  كلية العلوم
 1414 ماجستير/ النبات واالحياء الدقيقة الدمام  كلية العلوم
 1409 بكالوريس/النبات واالحياء الدقيقة الدمام  كلية العلوم

 

• B.Sc in Faculty of Science ,Specialization Botany and Microbiology, General 
Administration for Girls Colleges Eastern Province ,1409. 

• M.Sc. in Faculty of Science ,Specialization Botany and Microbiology, Accurate 
Microbiology, General Administration for Girls Colleges Eastern Province 
,1414. 

• Ph.D. in Faculty of Science ,Specialization Botany and Microbiology, Accurate 
Microbiology, General Administration for Girls Colleges Eastern Province 
,1419. 

  



 
 

 

 

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة 

 الدكتوراة  

دراسات على بعض الفطريات التي تسبب تدهور حبوب القمح أثناء التخزين بالمنطقة  
 الشرقية من المملكة العربية السعودية 

 الماجتسير 

 الزمالة  

 

 

 

 

 

 
 السجل المهني )بدءا من األحدث( 

 رتبة الوظيفة  مكان وعنوان جهة العمل التاريخ 
جامعة االمام عبدالرحمن بن  هـ 29/01/1440

فيصل/عمادة الدراسات  

 العليا والبحث العلمي

وكيلة عمادة البحث العلمي بجامعه االمام عبدالرحمن بن  

 فيصل 

جامعة االمام عبدالرحمن بن  هـ 07/06/1437

فيصل/عمادة الدراسات  

 العليا والبحث العلمي

مساعدة وكيلة عمادة البحث العلمي بجامعه االمام عبدالرحمن 

 بن فيصل 

 بكلية العلوم مشارك استاذ كلية العلوم هـ 25/11/1431

 بكلية العلوم  مساعد استاذ كلية العلوم هـ 1419

 

 

 
 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث( 

 المنصب اإلداري التخصص  هة العمل وعنوانها ج التاريخ 

وكيلة عمادة البحث العلمي  ميكروبيولوجي  الحرم الجامعي-العلمي البحثعمادة  هـ  01/01/1440

بجامعة االمام عبدالرحمن بن 

 فبصل 

 هـ 1438 /04/ 20
منسقة جائزة رؤساء ومدراء   ميكروبيولوجي  الحرم الجامعي-العلمي البحثعمادة 

 جامعات مجلس التعاون الخليجي

 هـ 1437 /06 /07
مساعدة وكيلة عمادة البحث  ميكروبيولوجي  الحرم الجامعي-العلمي البحثعمادة 

المام عبدالرحمن العلمي بجامعة ا

 بن فيصل 

 هـ 25/01/1433
 ممثلة كلية العلوم بالمجلس

 )سنتين( 

عضو مجلس الدراسات العليا  ميكروبيولوجي 

 بالجامعة

 مشاركاستاذ  ميكروبيولوجي  كلية العلوم هـ  17/11/1431



 
 

 

 هـ  01/01/1429
-منسقة كلية العلوم   

 )سنتين( 
 منسقة البحث العلمي بكلية العلوم كلية العلوم

 هـ  01/01/1429
 كلية العلوم

 )سنتين( 
 كلية العلوم

مديرة مكتب التطوير والتدريب  

 االداري 

 هـ  10/08/1422
كلية العلومب  رئيسة برنامج  

 )ست سنوات( 
 برنامج موهبة الصيفيرئيسة  كلية العلوم

 هـ  10/08/1422
كلية العلومطالبية  رئيسة أنشطة  

 )ست سنوات( 
 رئيسة االنشطة الطالبية  كلية العلوم

 استاذ مساعد احياء دقيقة كلية العلوم هـ  15/06/1419

   

 

 

 

 اإلنجازات العلمية 

 األبحاث العلمية المنشورة 

 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث( 
 

 أسماء الباحثين  عنوان البحث  جهة النشر وتاريخ النشر 
 2020 Peerj, – the Journal of Life & 

Environmental Sciences Molecular, Physiological, and 
Biochemical Characterization of 
Extracellular Lipase Production 
by Aspergillus niger using 
Submerged Fermentation 

Amira H. 
Alabdalall Norah 
A. Al-Anazi, 
Sumayh A. 
Aldakeel, Sayed 
AbdulAzeez, J. 
Francis Borgio 

2019 Journal of Pure and Applied 
Microbiology, 2019 

Susceptibility of Bacteria Isolated 
from AirConditioning System 
Ducts to Different Ultraviolet 
Radiation Doses 

Amira 
Alabdalall, Sara 
Aldakhil, 
Hamida Alabkari 

2018 Peerj, – the Journal of Life & 
Environmental Sciences 

Synthesis, characterization and 
antibacterial activity of silver 
nanoparticles using Rhazya 
stricta 

Adeeb Shehzad, 
Munibah 
Qureshi, Saima 
Jabeen Rizwan 
Ahmad, Amira 
H. Alabdalall, 
Meneerah 
Abdulrahman 
Aljafary and 
Ebtesam Al-
Suhaimi 

2017 ASIA LIFE SCIECES , The Asian 
international Journal Of Life 
Sciences.  

Effect of surfactants and metal 
ions on extracellular, 

Alabdalall,A.H. 
and Al-
khaldi,E.M. 



 
 

 

thermostable alkaline protease 
isolated from Bacillus subtilis 

2017 ASIA LIFE SCIENCES , The Asian 
International Journal  of Life 
Sciences .  

Microbial contamination of 
heating ,ventilation and air 
conditioning (HVAC) systems and 
the efficiency of various filter 
typs in trapping microorganisms 
in Eastern Saudi Arabia .   

Alabdalall,A.H 
And AL-ABKARI , 
H.A 

2017 Journal of Food Agriculture 
and Environment  

Petroleum oil biodegradation  
potential  of some isolated 
bacteria from Saudi Arabia . 

Azzah I 
.Alghamdi m 
magda A. EI-
Bendary , Amira 
H. Al-Abdalall 
and Ibtisam M . 
Ababutain 

2016 AFRICAN JOURNAL  OF 
BIOTECHNOLOGY . 

Effect of activators and inhibitors 
on extracellular thermostable 
alkaline protease isolated from 

Bacillus subitlis obtained from 
eastern province of Saudi Arabia 
.  

Al –khaldi , E.M 
and Alabdalall 
,A.H 

2016 AFRICAN JOURNAL OF 
BIOTECHNOLOGY . 

Production of alkaline proteases 
by alkalophilic Bacillus subtilis 
during recycling animal and plant 
wastes .  

Alabdalall ,A.H 
AND Al-khaldi 
E.M . 

2016 AFRICAN JOURNAL OF 
BIOTECHNOLOGY .  

Recovery of silver from used x-
ray film using alkaline protese 
from Bacillus subtitis sub sp. 
Subtilis . 

Alabdalall ,A.H 
AND Al-khaldi 
E.M . 

2016 AFRICAN JOURNAL OF 
PHARMACY AND 
PHARMACOLGY . 

Effect of plants extracts on the 
growth of Candida albicans  

Alabdalall, A.H  

2014 Scientific international journal 
of food , Agriculture 
&Environment-JFAE  

Inhibitory effect of gamma 
radiation in degrading and fungal 
toxins .  

Alabdalall, A.H 

 
 
 
 
 

2014 International journal of 
biotechnology and 
biochemistry (IJBB) 

Effect of gamma radiation on 
mycelium growth and structures 
of some fungi . 

Alabdalall, A.H 



 
 

 

2014 SENRA Academic publishers , 
British Columbia 8(2). 

Aflatoxin  and Ochratoxibn 
production in ground during 
storage . 

Alabdalall, A.H 
and Al talib ,E.A 
. 

2013 
 

SENRA Academic publishers , 
British Columbia . 

Antibacterial activity of oleo-gum  
resins of myrrha and the impact of  

of storge and Columbia  

Alabdalall, A.H 

2013 Malaysian journal of 
Microbiology . 

Effect of fungal infection on 
phenolic compounds the storage 
of coffee beans . 

Al juraifani , A. 
and Aalbdalall 
A.H. 

2013 American journal of food 
technology . 

Effect of fungal infection on fatty 
Acid Contents of the stored 
green coffee beans . 

Aalbdalall A.H 
and Al juraifani , 
A . 

2013 American  journal of Food 
Technology  .  

 Frustration of  Mycotoxins with 
Spices  used for Coffee Spicing . 

Alabdalall, A.H 
and Al talib ,E.A 
. 

2013 International journal of 
Applied Agricultural Research.  

Inhibition of mold Growth and 
pasteurization of coffee beans 
(coffea Arabica L) BY Gamma 
Radiation .  

Alabdalall, A.H 
and Al talib ,E.A 
. 

2012 International journal of 
Applied Agricultural Research 

Inhibition and Distribution of 
filamentous fungi during storage 
of coffee beans in Eastern region 
, kingdom of Saudi Arabia . 

Alabdalall, A.H 
and Al talib ,E.A 
. 

2011  Scientific International journal 
of food , Agriculture 
&Environment – JFAE.  

Populations and distribution of 
filamentous fungi and bacteria in 
some educational buildings in 
Dammam , eastern Saudi Arabia 
.   

Alabdalall, A.H 

2010 African Journal of Agricultural 
Research . 

Inhibitory effect of camel’s urine 
on mycotoxins and fungal 
growth .  

Alabdalall, A.H 

2010 Scientific International journal 
of food , Agriculture& 
&Environment – JFAE.   

Assessment of yield loss caused 
by root rots in wheat and barley 
. 

Alabdalall, A.H  

 

2010 Saudi  society of family and 
Community medicine (SSFCM). 

Isolation and identification of 
microbes associated with mobile 
phones in Dammam in eastern 
Saudi Arabia .  

Alabdalall, A.H 

2010 African journal of Agricultural 
research . 

Pathogenicity of associated with 
legumes seeds in eastern 
Kingdom of Saudi Arabia .     

Alabdalall, A.H 



 
 

 

2009 Scientific International 
journal of food , 
Agriculture&&Environment 
– JFAE.   

Production of Aflatoxins by some 
isolates of Aspergillus flavus and 
aspergillus niger from seeds   of 
pulses . 

Alabdalall, A.H 

2008 Middle Eastern and Russian 
Journal OF Plant Science and 
Biotechnology . 

 

Pathological studies of fungi 
Associated  with pulse seeds 
during storage in Dammam 
province , Kingdom of   Saudi 
Arabia 

Alabdalall, A.H 

2004 Middle Eastern and Russian 
Journal OF Plant Science and 
Biotechnology . 

 

Pathological studies on root 
rots wheat and barley induced 
by Rhizoctnia solani and 
Fusarium culmorum  and their 
Effects on the Crop .  

Alabdalall, A.H 

2004 Agricultural Research Journal , 
Suez Canal University . 

Mycotoxins prducton by some 
grape Fruit rots fungi . 

Olfat,m.m.: 
Alabdalall, A.H 
and hamad E.A. 

2003 Egyptian Journal Of Applied  
Sciences . 

Pathological studies on grape 
fruit rots during marketing at 
the eastern province of Saudi 
Arabia Kingdom.   

Olfat,m.m.: 
Alabdalall, A.H 
and hamad E.A. 

2004 Egyptian Journal Of Applied  
Sciences .  

Biochemical changes due to 
infection with Fungi causing 
Grape Fruit Rot Disease and its 
Control. 

Olfat,m.m.: 
Alabdalall, A.H 
and hamad E.A. 

2003  Egyptian Journal Of Applied  
Sciences . 

Some physiological studies of 
Fungi causing frit Rots. 

Olfat,m.m.: 
Alabdalall, A.H 
and hamad E.A. 

 

 

 

 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 
  -  

  -  
 

 

 

 

 

 
 المشاريع البحثية المنتهية

 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  تاريخ البحث 
  -  

  -  
 

 

 
 األبحاث الحالية

 
 # الباحثين أسماء  عنوان البحث 

 -  

 -  
 

 

 

 

 

 
 

 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية
 

مجال 

 المساهمة 
 عنوان المؤتمر مكان الموتمر التاريخ 

هـ 27/07/1438 حضور  التطبيقات الطبية لالنزيمات الميكروبيه قسم االحياء -كلية العلوم 

 ملصق

هـ 23/07/1438  

فالمقام ملتقى جمعية ا علوم الحياة 

 في جامعة ام القى بمكة المكرمة

Petroleum oil biodegradation 
potential of some isolated bacteria 
from Saudi Arabia and its ability to 

produce surfactant materials 

 تقديم 
هـ 21/07/1438  

 جامعة ام القرى 
مشاركة ببحثيين في اللقاء العلمي لجمعية علوم 

 المقام في جامعة ام القرى الحياة 



 
 

 

 حضور
هـ 20/06/1438  

 مبنى المؤتمرات بالجامعة
 Control ofدورة تدريبية كاملة 

Biohazards Course 

 تقديم 

هـ13/05/1438  

 قسم االحياء -كلية العلوم

Production of alkaline proteases by 
alkalophilic Bacillus subtilis during 
recycling animal and plant wastes .. 

 حضور
هـ 10/05/1438  

 قسم االحياء -كلية العلوم
 Basics ofدورة تدريبية كاملة 

bioinformatics 

 حضور

هـ 25/04/1438  

 قسم االحياء -كلية العلوم

The effect of soil properties on 
characteristics of Halopeplis 

perfoliata community in the coastal 
environment in eastern Saudi 

Arabia 

 حضور

هـ 30/03/1438  

 قسم االحياء -كلية العلوم

دور بعض منظمات النمو النباتيه في استحثاث  

 Vincaالتباينات الوراثيه في نبات الونكه 
rosea . تحت ظروف مزارع االنسجة 

 حضور

هـ 18/03/1438  

 قسم االحياء -كلية العلوم

دراسات خلويه وراثيه وحيوية وجزيئيه على 

تقسية بذور البازالء تحت الظروف المعملية 

باستخدام كلوريد الصوديوم والكوليشيسين عند 

 مستويات مختلفة من درجات الحراره .

 حضور

هـ 15/03/1438  King Abdulaziz City for 
Science and Technology 

(KACST) 

الندوة الوطنية بشأن الصحة العالمية واالبتكار  

 وقضايا التجارة

 حضور

هـ 15/03/1438  King Abdulaziz City for 
Science and Technology 

(KACST) , 

ورش العمل التعريفية األولى لبرامج دعم  

 راكز البحثية الجامعات والم

هـ 13/03/1438 حضور  Palm tree day قسم االحياء -كلية العلوم 

تنظيم  

 حضورو

هـ 08/03/1438 جامعة اإلمام عبدالرحمن بن  

 فيصل 
Webinar for Erasmus &+Monnet 

GCC countries 

 
 
 
 

 حضور

 King Abdulaziz City for هـ  28/02/1438
Science and Technology 

(KACST) , 

EU – Saudi Arabia Cooperation in 
Research and Innovation Horizon 

2020 Information Day 

تنظيم  

 حضورو
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن  هـ  07/02/1438

 فيصل 
لقاء علمي بعنوان بناء البيئة االبتكارية وريادة  

 األعمال ) ضمن فعاليات أسبوع االبداع( 

 حضور

 هـ  24/01/1438
جامعه الملك فهد للبترول و 

 المعادن

المؤتمر السعودي الدولي للتقنية متناهية الصغر  

2016 The 4th Saudi international 
nanotechnology conference 2016 



 
 

 

 حضور

 هـ  22/01/1438

 قسم االحياء -كلية العلوم
Improving shoot growth and 

multiplication of native plants in 
tissue culture. 

تنظيم  

 حضورو

 هـ  08/01/1438

جامعه االمام عبدالرحمن بن 

 فيصل 

بناء نظام بيئي لالبداع وريادة االعمال 

innovation week Building 
Ecosystem for Innovation and 

Entrepreneurship 

 حضور
 هـ  07/01/1438

 التطوير الجامعيعمادة 
عرض تعريفي لبرنامج ابن خلدون بالشراكة  

 MITمع آرامكو السعودية وجامعة 

 تقديم 

 هـ  28/05/1437

  -المؤتمر السعودي االول للبيئة

 جامعة الملك خالد ، ابها

Microbial contamination of heating, 
ventilation and air conditioning 

(HVAC) systems and the efficiency 
of various filter types in trapping 
microorganisms in Eastern Saudi 

Arabia 

 ملصق
 هـ  27/05/1437

  -المؤتمر السعودي االول للبيئة

 جامعة الملك خالد ، ابها

دراسة مقدرة خليط السالالت البكتيريه المنتخبه 

في تحليل زيت النفط وتأثير بعض العوامل 

 ليها.الفسيولوجية ع

 حضور

ورئاسة جلسة  

 وتقديم بحث 

 هـ  24/04/1435
فندق شيراتون الدمام بتنظيم 

 جامعة الدمام
 لقاء البيئة والتنمية في منطقة الخليج العربي

 حضور

ومشاركة في 

تحكيم  

الجلسات  

وتحكيم  

االبحاث  

واشراف على  

 طالبة

 هـ  18/03/1434

 المؤتمر الطالبي الرابع جامعة الدمام

وتقديم   حضور

 بحث 
 هـ  24/06/1432

 مؤتمر علوم الحياة بالطائف  جامعة الطايف

 حضور
 هـ  05/05/1428

 فندق مريديان بالخبر 
حضور  -المؤتمر الوطني الثاني للجودة

 للمؤتمر وورش العمل 

 

 

 

 

 

 
 العضويات واللجان المشارك فيها

 هـ(1426)منذ  عضو جمعية علوم الحياة •

 (1429)منذ عضو جمعية العلوم الزراعية التابعة لجامعة الملك سعود بالرياض  •



 
 

 

 ( 1429)منذ  عضو الجمعية السعودية لألحياء الدقيقة الطبية واالمراض المعدية •

 (1431-1429)عضو لجنة مجموعة التطوير التطوعية  •
 
 

 أنشطة التدريس 

 الجامعية
 

 المقرر  رقم المقرر  مجال المساهمة 
 علم الفيروسات  8119309 تدريس نظري واشراف عملي

 علم الفطريات  8119303 تدريس نظري واشراف عملي

 التلوث وحماية البيئة  8119320 تدريس نظري واشراف عملي

 علم االحياء الدقيقة التطبيقي  8119410 تدريس نظري واشراف عملي

 العامعلم النبات  8119101 تدريس نظري واشراف عملي

 بحث تخرج  8119450 تدريس نظري واشراف عملي

 النبات االقتصادي 8119412 تدريس نظري 

 التحضيرات المجهرية 8119216 تدريس نظري واشراف عملي

 بيئة االحياء الدقيقة  8119407 اشراف عملي 

 علوم الحياة  8116112 تدريس نظري واشراف عملي

 البكتيريا علم  8119212 اشراف عملي 

 ثقافة صحية  8009404 تدريس نظري 

 علم الخلية  8119207 تدريس عملي

 تشريح نبات  8119102 تدريس نظري واشراف عملي

 التصنيف التجريبي  8119318 اشراف عملي 

 الكائنات الممرضة للنبات  8119316 تدريس نظري وعملي 

 فسيولوجيا االحياء الدقيقة  8119403 تدريس عملي

 علم الطحالب 8119314 تدريس عملي

 ارشيجونيات  8119202 تدريس عملي

 فطريات وطحالب  BIOL332N تدريس نظري وعملي 

 معملية  وأجهزةمواد وخامات  دبلوم مختبرات  تدريس نظري واشراف عملي

 تجارب معملية أحياء  دبلوم مختبرات  تدريس نظري واشراف عملي

 

 

 
 الدراسات العليا 

 

 المقرر  رقم المقرر  المساهمة مجال 
 MICRO 581 Advanced Applied of Mycology تدريس 
 MICRO 576 Advanced studies of Mycology تدريس 

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



 
 

 

# Course/Rotation Title No./Code Extent of Contribution 
(no. of lectures/Tutorials. Or labs, 
Clinics) 

1 General plant.  Lectures, labs 

2 Sciences of life.  Lectures, labs 

3 Pollution and Protection of environment.  Lectures, labs 

4 Microscopic Preparation.  Lectures, labs 

5 Systematic and Morphology of plant 
Kingdom. 

 Lectures, labs 

6 Mycology  Lectures, labs 

7 Virulogy  Lectures, labs 

8 Plant Pathology  Lectures, labs 

9 Microbial Physiology N413 Lectures, labs 

10 Plant Economy. N422 Lectures 

11 Applied Microbiology  Lectures, labs 

12 Plant Anatomy.  Lectures, labs 

13 General biology BIOL 
101N 

labs 

14 Fungi and algae BIOL 
332N 

 

15 Microbial ecology  labs 

16 Microbiology of petroleum and minerals  Lectures 

17 Algae  Lectures, labs 

18 Bacteriology  labs 

19 Microtechniques  labs 

 
 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة 
 

 الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ 
 Studies on Fungal Lipases Enzyme وزارة التعليم 

Produced by Aspergillus Isolated from 
Oilseeds and their Applications 

 ماجستير 

 Studies in vitro to screen of probiotic جامعه ام القرى  هـ  13/08/1436
Lactic acid bacteria strains with 

different prebiotic to select effective 
synbiotics 

 دكتوراه 

 Studies on Microbial Contamination in كليه العلوم هـ  10/03/1436
Air Conditioning Systems in the 
Eastern region of Saudi Arabia 

Kingdom and their control 

 ماجستير 



 
 

 

 Studies on alkaline protease enzyme كليه العلوم هـ  20/01/1436
produced by a halophilic Bacillus 

isolate from Kingdom of Saudi Arabia 

 دكتوراه 

 Studies on Biodegradation of some كليه العلوم هـ  01/01/1435
Petroleum Hydrocarbon Pollutants by 

Bacteria Isolated from Saudi Arabia 

 دكتوراه 

 هـ  13/07/1433

 وزارة التعليم

Studies on Some Fungi which cause 
Deterioration of Coffee beans during 
Storage in the Eastern region of the 

Kingdom of Saudi Arabia. 

 ماجستير 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلشراف على األبحاث الجارية 
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ 
 Application of bacterial proteases in the وزارة التعليم جاري

biological treatment of some 
proteinaceous wastes 

 1 ماجستير 

 Influencing different biological aspects of وزارة التعليم جاري
the two spotted spider mites 

 2 ماجستير 

جامعة االمام   جاري

 عبدالرحمن بن فيصل 
Studies on an elastase produced by a 
selected bacterial isolate from the 
environment of KSA 

 3 ماجستير 

 Studies on some Cellulolytic soil fungi and وزارة التعليم جاري
their application in Biofuel production 

 4 ماجستير 

 

 

  المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث( 

 
 المهمات اإلدارية 

 
 # من إلى  المنصب الجهة

     

     
 

 

 للجان عضوية ا
 



 
 

 

 من إلى  المنصب الجهة
 هـ  1437 - البحث العلميامين المجلس عمادة  جامعه االمام عبدالرحمن بن فيصل

 هـ  1438 - ةمنسقة الجامع جامعة االميرة نوره 
 هـ  1437 - عضو لجان الدراسات العليا جامعه االمام عبدالرحمن بن فيصل

 

 

 
 العمل التطوعي

 

نوع  الجهة

 التطوع 
 من إلى  اسم الخدمة 

 كلية العلوم

المشاركة في إعداد برنامج تقنية  -

كدورات لفنيات المختبر  مختبرات المعد  

والمعلمات في المدارس بالمنطقة. دورة 

تأهيلية للمدرسات في مختبرات المعامل  

 المدرسية. 

 هـ  01/01/1426 هـ  15/07/1426

 كلية العلوم

عدد من رؤساء برامج موهبة الصيفية  -

التابعة لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله  

لرعاية الموهوبين ومنهم: د.أميرة حسن 

العبدالعال مراجعة وتنقيح الدليل 

االرشادي للبرامج االثرائية الصيفية 

 للموهوبين. 

 - هـ  15/07/1426

 مجالت علمية مختلفة 
تحكيم العديد من األبحاث العلمية لعدد من  -

 المجالت العلمية.
 - هـ  15/07/1426

 قياس
عضو في اختبارات قياس لمركز كلية  -

 العلوم
 - هـ  01/01/1435

مؤسسة الملك 

عبدالعزيز ورجاله  

 لرعاية الموهوبين 

- 
المشاركة في تحكيم ابتكارات الطالبات 

 بمعرض ابتكار . 
 - هـ 01/01/1428

 عامين وزارة التربية والتعليم
عضوة في مجلس التوجيه واالرشاد 

 التابع لمركز االشراف بالدمام.
 هـ 1431 هـ 01/01/1429

مؤسسة الملك 

ورجاله  عبدالعزيز 

 لرعاية الموهوبين 
- 

تمثيل الكلية في االشراف على ركن 

االختراعات في معرض االبتكار 

في فندق   2008السعودي االول 

الرياض. -الفورسيزونز

 هـ. 5/4/1429إلى1

 هـ 1421 -

مؤسسة الملك 

عبدالعزيز ورجاله  

 لرعاية الموهوبين 
 سنوات 6

رئاسة البرامج االثرائية الصيفية بدعم 

من مؤسسة الملك عبدالعزيز   واشراف

ورجاله لرعاية الموهوبين لست سنوات  

 هـ. 1427-1421متتالية. 

 هـ 1428 هـ1421

مؤسسة الملك 

عبدالعزيز ورجاله  

 لرعاية الموهوبين 
 سنوات 6

التنسيق مع مركز الموهوبات بوزارة 

التربية والتعليم القامة معارض  

 االختراعات، واالشراف على االركان.
 هـ 1428 هـ1421



 
 

 

مؤسسة الملك 

عبدالعزيز ورجاله  

 لرعاية الموهوبين 
 سنوات 6

نشر ثقافة الموهبة واالبداع في المجتمع  

بتقديم والقاء دروس وعروض تعريفية 

في هذا المجال في مركز االشراف 

التربوي والمدارس وغيرها. خالل 

 هـ. 1428-1424االعوام من 

 هـ 1428 هـ1421

 

 - والتعليموزارة التربية 

التعاون مع إدارة المتوسطة الثالثة بالثقبة 

لرفع مستوى المختبر المدرسي والعملية 

التعليمية بالمدرسة للتخطيط لغرفة 

 هـ. 1421المصادر. 

 - هـ1421

كلية العلوم بالتعاون مع  

 مرور الشرقية 
- 

مشاركة خالل فعاليات الحملة الوطنية 

تحت  الشاملة للتوعية االمنية والمرورية

-21شعارات متنوعة خالل االعوام 

 هـز1427

 - هـ1421

كلية العلوم بالتعاون مع  

 وزارة الصحة 
- 

االتنسيق مع برنامج سمو االمير نايف 

لالسعافات االولية باقامة هذه الدورات 

-1426لطالبات الكلية خالل العامين 

 هـ.1427

- - 

 سنوات 6 مؤسسة موهبة 
لطالب المدارس  تحكيم معارض ابتكار 

بتنظيم مؤسسة موهبة ووزارة التربية 

 واتعليم 

-هـ28/04/1428

 هـ1434
 هـ 1428-1434

 - جامعة الدمام
تحكيم ابحاث الطالبات في المؤتمر 

 الطالبي الرابع 
 هـ 1434 هـ  18/04/1434

 - جامعة الدمام
تقديم استشارات لطالبات المؤتمر 

 الطالبي الخامس
 هـ 1435 هـ 01/01/1435

مؤسسة الملك 

عبدالعزيز ورجاله  

 لرعاية الموهوبين 

إعداد خطة إلنشاء مركز رعاية الموهبة  -

واالبتكار بكلية العلوم مركز الموهبة 

 واالبداع )ابتكار(. 
 هـ  01/01/1421 هـ  15/07/1428
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