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املواد التي درستهاTeaching Courses :
المادة
Course Name

السنة
Teaching Year

مالحظات
Note

كيمياء عامة ١

2017-2018

كلية العلوم واالداب بشرورة –بنات قسم الكيمياء

كيمياء عامة  ١عملي

2017-2018

كيمياء حيوية عملي

2012- 2018

كيمياء الكم

2011

كلية العلوم واالداب بشرورة –بنات قسم الكيمياء
وكلية العلوم واالداب بجامعة نجران
كلية العلوم واالداب بشرورة –بنات قسم الكيمياء
وكلية العلوم واالداب بجامعة نجران
كلية التربية بشرورة –بنات قسم الكيمياء

الكيمياء للمرحلة الثانوية
الكيمياء للمرحلة الثانوية

2007
2006

الثانوية الثانية بشروره
الثانوية الثانية بالوديعة

األحباث العلمية املنشورة وأنت يف اجلامعةPublication at the University :
–1- Oxidative Carboxylation of 1-Decene to 1,2-Decylene Carbonate. Top. Catal, 2018, 18, 509
518.
2- Epoxidation of 1-decene using supported cobalt catalysts. Catal. Today, accepted in
September 2018 and nearly published online.

األحباث العلمية املنشورة وأنت خارج اجلامعةPublication outside the University :
1-The effect of ring size on the selective carboxylation of cycloalkene oxides. Catal. Sci.
Technol., 2017,7, 1433-1439.

الجوائز التي تم الحصول عليها:
-١المركز الثالث في جائزة االبتكار وريادة األعمال بالمملكة المتحدة في مؤتمر الطلبة السعوديين ٢٠١٦
-٢الحصول على  ٦شهادات تميز دراسي من الملحقية الثقافية بلندن أثناء مرحلة الدكتوراه ٢٠١٧-٢٠١٣
 -٣التكريم من قبل سفير المملكة العربية السعودية في لندن للتميز الدراسي أثناء مرحلة الدكتوراه ٢٠١٦
 -٤أفضل ملصق علمي مشارك في المؤتمر الثاني العالمي للحفز والهندسة الكيميائية والتكنولوجيا بإيطاليا
٢٠١٨

األنشطة واألعمال اإلدارية التي مارستهاAdministrative Tasks :
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املناصب اإلدارية Administrative Positions:
.
 .1منسقة قسم الكيمياء في كلية العلوم واآلداب بشروره بنات جامعة نجران ٢٠١٨

أنشطة خاصة جبودة التعليم العايل

االشرتاك يف ورش العمل (مدرب/متدرب)
متدرب :
مدرب
الدورات (مدرب/متدرب)


 - oمتدرب :
 دورة أخالقيات البحث العلمي ،كلية العلوم واآلداب بشروره بنات 2017
 آلية البحث في قاعدة Nanotechnology 2018
 دورة How to publish with wiley 2018
 دورة المعايير العالمية في تحكيم البحوث العلمية 2018
 دورة مهارات استخدام االندنوت في إدارة مراجع األبحاث 2018
 التوجهات الحديثة لألبحاث العلمية السعودية في ضوء رؤية 2030
مدرب :

اإلشراف على األنشطة الالصفية


املهمات العلمية
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:المشاركة في المؤتمرات التالية
1-Sustianable and Environmental Catalysis event taking place on Wednesday 25 September
to Thursday 26 September 2015 at the University of Bath,The UK.
2- 3rd Annual Postgraduate Symposium on Nanotechnology. On 16th December 2015,
Birmingham University،The UK.
3-1st annual Cardiff catalysis institute 6-1-2015,Cardif university, The UK.
4- Cardiff Chemistry Conference 2016, Cardif university, The UK.
5- 2nd annual Cardiff catalysis institute 2016, Cardif university, The UK.
6- utilization of CO2 conference 2016, Sheffield university, The UK.
7-Gold catalysis conference 2017, Cardif university, The UK.
8-7th, 8th and 9th Saudi conferences 2014-2016, The UK.
9- 3rd annual Cardiff catalysis institute 2017, The UK.
10- 2nd global conference on catalysis, chemical engineering & technology, Rome, Italy,
2018.


Languages : اللغات
االلغة العربية
اللغة االنجليزية




Books :املؤلفات






