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 : العلميةالمؤهالت 
 

 
 

 م
 

 المؤهل
 

 تاريخه
 

 التقدير
 

 الجامعة / المعهد
 

 الكلية
 

 القسم العلمى
 التخصص

 دقيق عام
كلية  جامعة الملك سعود  هـ 1420 كيمياء بكالوريوس 1

 العلوم
 كيمياء عامة كيمياء قسم الكيمياء

 كلية سعود الملك جامعة  هـ 1427 كيمياء ماجستير 2
 العلوم

 كيمياء فيزيائية/ كيمياء الكيمياء قسم
 ناتا -حفز زيقلر

 جامعة-الكيمياء قسم  هـ1434 دكتوراه الفلسفة 3
 بريطانيا كاردف

 كيمياء فيزيائية/ كيمياء الكيمياء قسم 
 علم المواد والحفز

 

 
  



 :الخبرات الوظيفية
 

لطبيعة العم الفترة الزمنية مكان العمل الدرجة الجامعية مسمى الوظيفة الوظيفة  

 

سنوات 
 الخبرة

سبب ترك 
 إلى مــن قسم كلية جامعة العمل

 أكاديمية
 

    1428 1423  المعلمين الجوف معيد معيد

مبتعث من كلية  1427 1424    معيد مبتعث 
المعلمين بالجوف إلى 

جامعة الملك سعود 
بالرياض للحصول 

على درجة الماجستير 
 في الكيمياء الفيزيائية.

  

كلية -قسم الكيمياء 1434 1428 الكيمياء العلوم الجوف محاضر محاضر 
جامعة الجوف، -العلوم

 الجوف، السعودية.
  

مبتعث من جامعة  1434 1429    حاضر مبتعث 
الجوف إلى جامعة 

يطانيا كاردف في بر
للحصول على درجة 

في الكيمياء  الدكتوراه
 الفيزيائية.

  

 أستاذ مساعد 

 

 

 

    9/1440 1434 الكيمياء العلوم الجوف مساعدأستاذ 

حتى  1440 الكيمياء العلوك الجوف استاذ مشارك استاذ مشارك 
 االن

   
 

 أخرى 
    إلى من مكان العمل المؤسسة/الشركة كيميائي

مجمع سابك للبحث 
 والتطوير، شركة سابك، 

 1423 1421 الرياض، السعودية.
 

 
 



  المؤتمرات والندوات العلميةالمشاركة فى 
 

  م

 عنوان المؤتمر أو الندوة
 

 مكان االنعقاد
 

 الدور السنة
 حضور مشارك

جامعة كاردف  ( The Taylor Conference 2009) 2009مؤتمر تيلور  1
 ببريطانيا

   هـ 1430

جامعة كاردف  (Cardiff Spring Conference 2010) 2010مؤتمر ربيع كاردف  2
 ببريطانيا

   هـ1431

جامعة كاردف  (Rideal Conferenceمؤتمرريديل ) 3
 ببريطانيا

   هـ1432

جامعة كاردف  (Cardiff Spring Conference 2011) 2011مؤتمر ربيع كاردف  4
 ببريطانيا

   هـ1432

جامعة كاردف  (Cardiff Spring Conference 2012) 2012مؤتمر ربيع كاردف  5
 ببريطانيا

   هـ1433

5)مؤتمر الكيمياء الدولي الخامس  6
th

 International Chemistry Conference)  جامعة الملك خالد- 
 السعودية -ابها 

   هـ1435

1)المؤتمر الدولي األول لعلوم ألنظمة النانو المتكاملة  7
st
 International nano integrated 

system) 

   هـ 1436 جامعة جراتس بالنمسا

 The fourth International Conference on)المؤتمر الدولي الرابع للعلوم المتقدمة  8

Advanced Sciences, (ICAS4) 

جامعة  بني سويف 
 مصر -الغردقة 

   هـ 1439

 

 
 
 
 
 



 :اإلشراف على الرسائل الجامعية

 

 

 :عضوية اللجان والجمعيات المتخصصة

 المكان الفترة الزمنية اللجنة أو الجمعية م

   عضو الجمعية الملكية في بريطانيا. 1
 عضو الجمعية الكيميائية السعودية. 2

 
  

 

 

 

  

  م

 عنوان الرسالة
  الدرجة العلمية

 الجامعــة
 

 السنـــة
 

 الكلية
 

 القسم 
 دكتوراه ماجستير

1        
2        
3        



 : وورش العمل الحاصل عليهاالدورات التدريبية 
 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة / ورشة العمل  م
 هـ1421 السعودية -الرياض –شركة سابك  كيف تتعامل مع اآلخرين 1

  السعودية -الرياض -شركة سابك  دورة في نظام التشغيل ويندوز 2

معهد شركة سابك للغة اإلنجليزية  أسبوع( 30دورة في اللغة اإلنجليزية ) 3
 السعودية-الرياض

 هـ1421-1422

مركز جامعة شيفيلد للغة اإلنجليزية  أسبوع( 30دورة في اللغة اإلنجليزية ) 4
 بريطانيا –شيفيلد 

 هـ1429

 هـ1429 بريطانيا -جامعة شيفيلد مقدمة في علم البوليمر 5

 دورة في الكروماتوجرافيا الغازية 6
 (Gas Chromatography) 

 هـ1430 بريطانيا-جامعةكاردف

 المساحة السطحية للمواددورة في تشغيل واستخدام جهاز  7
BET Surface Area 

 هـ1430 بريطانيا-جامعة كاردف

 دورة في تشغيل واستخدام جهاز حيود األشعة السينية 8
X-ray Diffractometer 

 هـ1430 بريطانيا-جامعة كاردف

 Scanningالمجهر اإللكتروني الماسح دورة في تشغيل واستخدام جهاز 9

Electron Microscopy 
 هـ1430 بريطانيا-جامعة كاردف

 هـ1431 بريطانيا-جامعة كاردف EndNoteاستخدام برنامج اإلندنوت في فهرسة البحوث العلمية  10

 دورة في تشغيل واستخدام جهاز مطياف الرامان 11
Laser Raman Spectroscopy 

 هـ1431 بريطانيا-كاردفجامعة 

 دورة في تشغيل واستخدام جهاز قياس اإلختزال 12
Temperature-Programmed Reduction (H2-TPR) 

 هـ1432 بريطانيا -جامعة كاردف

 دورة في تشغيل واستخدام جهاز التحليل الوزني الحراري 13
Thermal Gravimetric Analysis (TGA) 

 هـ1432 بريطانيا-جامعة كاردف

 هـ1433 بريطانيا -جامعة كاردف دورة في اإلكسل: إنشاء جداول البيانات األساسية 14

 هـ1433 بريطانيا -جامعة كاردف دورة في اإلكسل: استخدام الدوال والصيغ 15



 هـ1433 بريطانيا -جامعة كاردف دورة في اإلكسل: استخدام الرسوم البيانية 16

 -جامعة ليون  -مركز ليون للحفز دورة تدريبية عن علم الحفز 17
 فرنسا

21-

 هـ24/10/1434

-24 السعودية -جامعة الجوف  دورة في البوربوينت 18

 هـ27/11/1434

 هـ26/11/1434 السعودية -جامعة الجوف  استخدام السبورة الذكية في التدريس 19

-27 السعودية -جامعة الجوف االستخدام الفعال لإلنترنت 20

 هـ29/11/1434

 هـ5/2/1436-1 اسبانيا -جامعة خاين  دورة في الزيتون وزيت الزيتون 21

-6 بريطانيا -جامعة كارديف  دورة في المعادن متناهية الصغر: تحضيرها،  توصيفها وتطبيقاتها 22

 هـ20/10/1436

 : مهاراتال
 ويندوز. التشغيل نظام 

 أوفيس. مايكروسوفت

 العلمي. النشر في إلستخدامها الصور  معالجة برامج
 اإلندنوت. مثل العلمية الفهرسة برامج
 االوريجن. مثل البيانية الرسوم معالجة برامج

 خبرة في تشغيل واستخدام األجهزة التالية:

 -  BET Surface Area 

 -X-ray Diffractometer 

 - Scanning Electron Microscopy 

 - Laser Raman Spectroscopy 

 - Temperature-Programmed Reduction (H2-TPR) 

 - Thermal Gravimetric Analysis (TGA) 



 :المجتمعية والثقافية والتطوعيةالجامعية و ت المساهما
 

 الفترة الزمنية المساهمة / النشاط م

عضو لجنة اإلنضباط في كلية المعلمين بالجوف قبل انضمامها لجامعة  1

 الجوف.

 هـ 1423

لجنة وحدة التحكم في االختبارات النهائية في كلية المعلمين بالجوف عضو  2

 قبل انضمامها لجامعة الجوف.

 هـ 1423

 هـ1434 عضو لجنة اإلستقطاب والتعاون الدولي بكلية العلوم، جامعة الجوف 3

عضو لجنة أعضاء هيئة التدريس بقسم الكيمياء بكلية العلوم، جامعة  4
 الجوف

 هـ1434

لجنة وضع الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس بقسم الكيمياء عضو  5
 بكلية العلوم، جامعة الجوف

 هـ1434

 هـ1434 عضو اللجنة الدائمة للمؤتمرات والندوات بجامعة الجوف 6

 هـ1434 عضو اللجنة الدائمة للتعاون الدولي بجامعة الجوف 7

 هـ1435 رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة الجوف 8

 هـ1435 رئيس وحدة الكيماويات والمواد المشعة بجامعة الجوف 9

 هـ1435 رئيس اللجنة الدائمة للكيماويات والمواد المشعة بجامعة الجوف 10

 هـ1435 أمين مجلس كلية العلوم بجامعة الجوف 11

 هـ1436 وكيل كلية العلوم بجامعة الجوف 12

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عضو اللجنة المشكلة من قبل  13

 لإلشراف على وضع تصور للمختبر المركزي بجامعة الجوف.

 هـ1436-1440

رئيس اللجنة الفنية والعضو الفعال لمتابعة انشاء وتجهيز المختبر  14

 المركزي لألبحاث في الجامعة

 هـ1436-1440

 هـ4/7/1436 من تاريخ .العلوم بجامعة الجوف د كليةيعم 15

عضو اللجنة الدائمة لمكافآت التميز ألعضاء هيئة التدريس السعوديين  16
 ومن في حكمهم 

 هـ1437

 هـ.27/3/1437 عضو اللجنة الدائمة للشراء المباشر بجامعة الجوف   17



 هـ20/6/1438 اللجنة الدائمة للشراء المباشر بجامعة الجوف نائب رئيس 18

عضو اللجنة الدائمة للخطط والمقررات والتأهيل لالعتماد بجامعة   19

 الجوف 

 27/3/1437من تاريخ 

 هـ 27/3/1437 عضو اللجنة الدائمة لدراسة مشكالت الطالب االكاديمية بجامعة الجوف   20
 و

 هـ. 20/6/1438
عضو اللجنة الدائمة للمعامل واألجهزة والمختبرات والمواد التعليمية   21

 بجامعة الجوف 

 هـ.27/3/1437
 

اللجنة الدائمة للمعامل واألجهزة والمختبرات والمواد  نائب رئيس 22

 التعليمية بجامعة الجوف

 حتى االن-هـ 20/6/1438

 هـ 27/3/1437من تاريخ  عضو اللجنة الدائمة لألخالقيات الحيوية بجامعة الجوف   23

 هـ 27/3/1437من تاريخ  عضو اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب بجامعة الجوف  24

عضو لجنة متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية لوكالة الجامعة للشئون  25

 التعليمية بجامعة الجوف 

 هـ28/8/1438من تاريخ 

26 
المشرف على المختبرات في جامعة الجوف بتكليف من سعادة وكيل 

 الجامعة للشئون التعليمية

 هـ1437-1439

هـ   20/1/1437من تاريخ  جامعة الجوف  -عضو مجلس كلية الهندسة  27
 ولمدة عام دراسي كامل.

هـ   23/2/1438تاريخ من  جامعة الجوف  -عضو مجلس كلية العلوم واآلداب بطبرجل   28
 وحتى اآلن.

هـ   23/2/1438من تاريخ  جامعة الجوف -عضو مجلس كلية العلوم واآلداب بالقريات  29
 وحتى اآلن.

 هـ.1439-1438 عضو اللجنة العليا للتعاقد 30

 هـ7/1440-1439 رئيس اللجنة الدائمة للتعاقد 31

 حتى االن-هـ7/1440 نائب رئيس اللجنة العليا للتعاقد 32

 هـ1438/1439 عضو اللجنة الدائمة للخطط والمقررات والتأهيل لالعتماد االكاديمي 33
 هـ1439/1440

 هـ1439/1440 عضو اللجنة العليا للجودة 34
 

 



 

 

 : و التكريمالجوائز 
 

 الفترة الزمنية الدولة و الجهة المانحة مسمى الجائزة م

الثقافية السعودية في المملكة  الملحقية جائزة تفوق علمي 1
 المتحدة

2011 

الملحقية الثقافية السعودية في المملكة  جائزة تفوق علمي 2
 المتحدة

2011 

جائزة أفضل قسم )قسم الكيمياء( للنشر  3
 العلمي

 2015 جامعة الجوف

جائزة أفضل كلية )كلية العلوم( للنشر  4
 العلمي

 2018 جامعة الجوف

كلية )كلية العلوم( للنشاط جائزة أفضل  5
 الطالبي

 متتالية أربعة أعوام  جامعة الجوف
2015-2016-2017-2018 

 

 
 : المناصب اإلدارية

 

 الفترة الزمنية الدولة الجهة المنصب اإلدارى م
 12/1436 -هـ 1435 المملكة العربية السعودية الجوف بجامعة العلوم كلية الكيمياء قسم رئيس 1

 .هـ12/1436 - هـ1/1436 المملكة العربية السعودية كلية العلوم بجامعة الجوف وكيل كلية العلوم  2

 اآلنحتى هـ 12/1436 المملكة العربية السعودية جامعة الجوف عميد كلية العلوم 3

 

 

 

 



 

 اللغات: 

 لغات أخــــــــــــرى أذكرها قراءة كتابة تحدث اللغة التى تجيدها
  √ √ √ العربية

 √ √ √ اإلنجليزية 

 

 :معلومات أخرى ترى أنها هامة

 الحفز بالنانو وعلم المواد: هتمامات البحثيةاال م
 واستخدامها كحفازات غير متجانسة في التطبيقات الصناعية. -الذهب بصفة خاصة-تحضير ودراسة حبيبات المعادن متناهية الصغر )النانو( 1

أكاسيد المعادن ومخاليط أكاسيد المعادن وغيرها واستخدامها كحفازات أو دواعم لحفازات متوقع أن تعطي نشاطا حفزيا  تطوير طرق تحضير المواد من 2

 أفضل. من الطرق المستخدمة لهذا الغرض:

 التحضير عند ضغوط عالية. -

 التحضير عند درجات حرارة عالية. -

 استخدام عوامل توجيه التركيب.  -

 أعاله في تفاعالت األكسدة اإلنتقائية والهدرجة اإلنتقائية ومعالجة ملوثات الماء والهواء. 2و 1في استخدام المواد المحضرة  3

 XRD, SEM, BET, TEM, STEM, Raman, TPR, TGA,...etcتحليل ودراسة المواد والحفازات بإستخدام األجهزة المختلفة مثل:  4

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : )األبحاث العلمية( العلمياإلنتاج 
 سنة النشر الناشر مكان النشر عنوان البحث  م
1 W. Weng, R. Al Otaibi, M. Alhumaimess, M. Conte, J. Bartley, N. Dummer, G. 

Hutchings and C. Kiely “Controlling vanadium phosphate catalyst precursor 

morphology by adding alkane solvents in the reduction step of VOPO4.2H2O to 

VOHPO4.0.5H2Oˮ, Journal of Materials Chemistry, R-21, (2011), P.16136. 

Journal of 

Materials 

Chemistry 

 2011 

2 M. Alhumaimess, Z. Lin, W. Weng, N. Dimitratos, N. Dummer, S. Taylor, J. Bartley, 

C. Kiely, G. Hutchings “Oxidation of Benzyl Alcohol by using Gold Nanoparticles 

Supported on Ceria Foamˮ, ChemSusChem, R-5, (2012), P.125. 

ChemSusChem  2012 

3 Ine´s Moreno, N. Dummer, J. Edwards, M. Alhumaimess, M. Sankar, R. Sanz, P. 

Pizarro, D. Serrano, and G. Hutchings ''Selective oxidation of benzyl alcohol using in 

situ generated H2O2 over hierarchical Au-Pd titanium silicalite catalysts'', Catal. Sci. 

Technol., R-3, (2013), P.2425. 

Catal. Sci. 

Technol., 

 2013 

4 M. Alhumaimes, Z. Lin, Q. He, N. Dummer, M. Conte, S. Taylor, J. Bartley, C.  Kiely
 

and G. Hutchings “Oxidation of benzyl alcohol & CO using gold nanoparticles 

supported on MnO2 nanowire microspheresˮ, Chem Eur J, R-20, (2014), P1701. 

Chem. Eur.  J  2014 

5 Ashraf M. Mohamed, H. R. M. Al –Qalawi,  W.A. El-Sayed,W. A. A. Arafa, M. S. 

Alhumaimess, A. K. Hassan,  Acta. Polonia pharmacutica Drug Research, 76(2015), 

P307. 

Acta. Polonia 

pharmacutica Drug 

Research 

 2015 

6 M. Alhumaimes, Z. Lin, N. Dummer, S. Taylor, J. Bartley
 
and G. Hutchings “Highly 

Crystalline vanadium phosphate catalysts synthesized using poly (acrylic acid-co-

maleic acid) as a structure directing agentˮ, Catal. Sci. Technol., R-6, (2016), P2910. 

Catal. Sci. Technol  2016 

7 Hamed Alshammari, Mosaed Alhumaimess, Mohammad Hayal Alotaibi, Abdullah S. 

Alshammari “Catalytic activity of bimetallic AuPd alloys supported MgO and MnO2 

nanostructures and their role in selective aerobic oxidation of alcohols”,  Journal of 

King Saud University – Science, R-29, (2017), P561. 

Journal of King 

Saud University – 

Science, R-29 

 2017 

8 M. Alhumaimes, “Gold Nanoparticles Supported on carbon Derived from Solid Olive 

Waste for Epoxidation of Cycloocteneˮ, Asian Journal of Chemistry, Vol.30, No. 
8(2018), P1731. 

 

Asian Journal of 

Chemistry 

 2018 

9 Mosaed Alhumaimess, Obaid Aldosari, Hamed Alshammari, Mahmoud M. Kamel, 

Mohamed A. Betiha , Hassan M.A. Hassan, “Ionic liquid green synthesis of CeO2 

nanorods and nano-cubes: Investigation of the shape dependent on catalytic 

 

J. Molecular 

Liquids   

 2019 



performance”J. Molecular Liquids  279 (2019) 649–656 

10 Obaid Aldosari, Hamed Alshammari, Mosaed Alhumaimess, Ibrahim Wawata, 

“Catalytic hydrogenation of furfural and furfuryl alcohol to fuel additives and value-

added chemicals”  

Turkish Journal of 

Chemistry 

 2019 

11 Mosaed Saud Alhumaimess, Ibrahim Hotan Alsohaimi, Ayoub Abdullah Alqadami, 
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