المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران

كليــة العلــــوم و اآلداب بشرورة

استمارة بيانات عضو هيئة التدريس

بيانات عامةGeneral Information :
مرفت محمد محمد
ابراهيم

االسم
Name
المسمى الوظيفي
Staff position
رقم التلفون
Phone

أستاذ مساعد
0564287765

التخصص العام
Specialization

كيمياء

القسم
Department
الجنسية
Nationality
اإليميل
Email
التخصص الدقيق
Area of
Specialization

املؤهالت الدراسيةEducation History :

نوع المؤهل
Certificate

تاريخه
Date
-1992
1993

ماجستير

2000/2/28

مصر

دكتوراه

2005/7/31

مصر

بكالوريوس

بلد الحصول عليه
Country

الجامعة
University

مصر

قناة السويس
قناة السويس

قناة السويس

املرتبة العلمية:
المرتبة
Title

تاريخه
Date

بلد الحصول عليه
Country

الجامعة
University

محاضر
Lecturer

2000/4/18

مصر

قناة السويس

أستاذ مساعد
2005/9/27 Assistant
Professor

مصر

قناة السويس

الكيمياء
مصرية
mmmohammad@nu.edu.sa
كيمياء فيزيائية كهربية

طريقة الحصول عليه
Study Theme
اختبارات نظرية و
عملية
اختبار تمهيدي ثم
مناقشة علنية مع
تحكيم من قبل لجنة
معتمدة
مناقشة علنية مع
تحكيم من قبل لجنة
معتمدة

طريقة الحصول
عليه
Study Theme
بالترقي عن طريق
مجلس قسم ثم
مجلس كلية ثم
مجلس جامعة
بالترقي عن طريق
مجلس قسم ثم
مجلس كلية ثم
مجلس جامعة

مالحظات
Note

مالحظات
Note
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أستاذ مساعد
2006/9/23 Assistant
Professor
أستاذ مساعد
2010/9/20 Assistant
Professor

ليبيا

قاريونس

مهمة قومية من
خالل الجامعات
المصرية

المملكة العربية
السعودية

نجران

اعارة

املواد التي درستهاTeaching Courses :
المادة
Course Name
 -1كيمياء فيزيائية (حاالت
المادة-االتزان الكيميائى-المحاليل
وخواصها المجمعة -الكيمياء
الحرارية)...
 -2الديناميكا الحرارية
 -3االتزان الصنفى
 -4الكيمياء الكهربية
 -5الكيمياء الحركية
 -6كيمياء السطوح
 -7التحليل اآللى
 -8التحليل الطيفى
 -9مقدمة في علم الفيزياء
 -10كيمياء األطياف العامة
 -11كيمياء فيزيائية2
 -12أساسيات الكيمياء الحركية
 -13كيمياء عامة1

السنة
Teaching Year

مالحظات
Note

2005-2011

بجامعات قناة السويس و قاريونس و نجران

2010-2012
2005-2016
2005-2016
2005-2016
2005-2010
2005-2009
2005-2010
2010-2012
2005-2016
2010-2016
2018-2016
2017-2018

بجامعات قناة السويس و قاريونس و نجران
بجامعات قناة السويس و قاريونس
بجامعات قناة السويس و قاريونس و نجران
بجامعات قناة السويس و قاريونس و نجران
بجامعات قناة السويس و قاريونس
بجامعات قناة السويس و قاريونس
بجامعات قناة السويس و قاريونس
بجامعات قناة السويس و قاريونس و نجران
بجامعات قناة السويس و قاريونس و نجران
بجامعات قناة السويس و قاريونس و نجران
جامعة نجران
جامعة نجران

األحباث العلمية املنشورة وأنت يف اجلامعةPublication at the University :
Electrodeposition and characterization of SnS thin films-Solid State
)electrochemistry(2012
األحباث العلمية املنشورة وأنت خارج اجلامعةPublication outside the University :
Journal
Title of papers
1- Materials science and
Corrosion behaviour of nickel in
)technology(1/2004
chloroacetic acids and its inhibition.
)2-Metal(10/2004
The effect of halide ions on the
dissolution of nickel.
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3-Materials science and
technology(2007)
4-Solid State
electrochemistry(2010)

Electrodeposition and characterization of
CdSe semiconductor thin films
Electrodeposition and characterization of
SnS thin films(on line)

Administrative Tasks :األنشطة واألعمال اإلدارية التي مارستها
Administrative Positions: املناصب اإلدارية
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 .1عضو منتدب لكلية تربية بورسعيد جامعة قناة السويس عام  2006-2005م .
 .2عضو لجنة الرصد بكلية التجارة جامعة قناة السويس عام 2006-2005م.

 .3رئيس اللجنة التسيرية لكلية تربية المرج جامعة قار يونس لعام2008-2007م و 2009-2008م.
 .4رئيس لجنة رصد أقسام الكيمياء و الفيزياء و الرياضيات عام  2010-2009م.

 .5رئيس لجنة تعديل المقررات الدراسية ألقسام الكيمياء بكليات التربية لجامعة قار يونس .

 .6اإلشراف على التربية العملية لقسم الكيمياء بكلية التربية جامعة قاريونس من 2010-2006م.
 .7المرشدة األكاديمية الرئيسية بكلية العلوم و اآلداب بشروره بنات جامعة نجران 2010م.
 .8رئيسة السير العام بكلية العلوم و اآلداب بشروره 2011-2010م.
 .9منسقة كلية العلوم و اآلداب بشروره بنات 2012-2011م.

 .10مشرفة ا لشؤون التعليمية كلية العلوم و اآلداب بشروره بنات2013-2012م.

 .11عضوه بلجنة التعليم و التعلم بالجودة كلية العلوم و اآلداب بشروره بنات2013-2012م
 .12رئيسة لجنة مراجعة النتائج كلية العلوم و اآلداب بشروره بنات2018-2012م
 .13مشرفة ادارة التليفزيون كلية العلوم و اآلداب بشروره2018-2014م

 .14عضوه بلجنة العالقات العامة بالجودة كلية العلوم و اآلداب بشروره بنات2015-2014م.

 .15رئيسة لجنة تنمية المهارات التدريبية بالجودة كلية العلوم و اآلداب بشروره بنات2017-2016م
 .16عضو اللجنة االدارية للملتقى االكاديمي 2017-2016م.

 .17عضوة لجنة المراجعة الداخلية بالجودة كلية العلوم و اآلداب بشروره بنات2018-2016م
 .18رئيسة لجنة المعادالت بقسم الكيمياء كلية العلوم و اآلداب بشروره بنات 2018-2016م
 .19مشرفة وحدة تنمية المهارات التدريبية لكلية العلوم و اآلداب بشروره2018-2017م.
 .20عضو اللجنة المالية و االدارية لشباب مبدعون2018-2017م.
 .21مساعدة مشرفة ادارة التليفزيون2019-2018م.

 .22عضو لجنة تنمية المهارات التدريبية بوحدة التطوير و الجودة 2019-2018م.

أنشطة خاصة جبودة التعليم العايل





العمل بالمعيار الرابع بقسم الكيمياء 2013-2012م
العمل بالمعيار الخامس و السادس بقسم الكيمياء2015-2014م.
منسقة مشروع نواتج التعلم بقسم الكيمياء2015-2013م
عضو مشروع تجهيز و تطوير المعامل و القاعات الدراسية وفقا للمعايير القياسية بما يحقق نواتج التعلم
2018-2017م.

االشرتاك يف ورش العمل (مدرب/متدرب)
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 )1ورشة عن الرؤية و الرسالة و األهداف للجامعة (متدرب).
 )2ورشة عن االعتماد األكاديمي (متدرب).
 )3ورشة عن توصيف المقرر الدراسي (متدرب).
 )4ورشة عن توصيف البرنامج (متدرب).
 )5ورشة عن التحليل البيئي (متدرب)
 )6ورشة عن التخطيط االستراتيجي (متدرب).
 )7ورشة عن المعايير األكاديمية (متدرب).
 )8ورشة عن خطوات على طريق االعتماد (متدرب).
 )9ورشة عن المحددات و الغايات و األهداف االستراتيجية و المشاريع التطويرية (متدرب).
 )11ورشة عن ادارة مشروعات الخطة االستراتيجية (متدرب).
 )11ورشة عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم (متدرب).
 )12برنامج تدريبي في معايير الجودة في محور التعليم و التعلم(متدرب).
 )13برنامج تدريبي في معايير الجودة في محور دعم خدمات الطلبة(متدرب).
 )14ورشة عن معايير إعداد وتصميم االختبارات التحصيلية وفقا ً لمعايير الجودة (متدرب)
 )51ورشة عن التقويم الذاتي وتقرير الدراسة الذاتية (متدرب)
 )51ورشة عن الفصول االفتراضية (متدرب)
 )51برنامج تدريبي عن مؤشرات االداء أداه لقياس و تقييم االداء المؤسسي و البرامجي(متدرب)
 )51ورشة عن
 )51ورشة عن
 )02ورشة عن
 )05ورشة عن
 )00ورشة عن
 )02ورشة عن
 )02ورشة عن

تطبيق استراتيجيات التعلم النشط وتعزيز ممارسته (متدرب).
أساليب تعزيز مبتكرة في التعليم(متدرب).
مهارات البحث العلمي و النشر (متدرب).
النظام الموحد لتقييم أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران(متدرب).
النشر الدولي و البحث العلمي(متدرب).
أدوات احترافية لدمج التقنية بالعملية التعليمية(متدرب).
االستبيانات االلكترونية(متدرب).

الدورات (مدرب/متدرب)


دورة عن التعليم االلكتروني (مدرب).



دور الشباب في بناء األمة (مدرب)

اإلشراف على األنشطة الالصفية



عضوه في معرض الكيمياء حياتي بكلية العلوم و اآلداب بشروره.

االشراف على بحث طالبتين بقسم الكيمياء المشاركتين بالمؤتمر العلمي الخامس للطالب.



املهمات العلمية
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اللغات Languages :


لغة انجليزية

املؤلفاتBooks :






