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 الكيمياء التخصص العام
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 الوظيفة احلالية ومقرهـــا

 مقرهـــــا الوظيفة
 سكاكا رئيس قسم الكيمياء
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 اختياري املوقع الشخصى -- هاتف املنزل 
  فاكس 0504904183 جوال 

    الرمزالربيدى  صندوق بريد 
 

 البكالوريوس ، الماجستير ، الدكتوراه ( :  المؤهالت العلمية )         
 

 
 

 م
 

 املؤهل
 

 اترخيه
 

 التقدير
 

 اجلامعة 
 

 الكلية
 

 التخصص القسم العلمى
 دقيق عام

بكالوريوس  1
 كيمياء 

العلوم  جامعة أم القرى جيد جدا 2003
 التطبيقية

 كيمياء كيمياء الكيمياء

 كيمياء تحليلية كيمياء الكيمياء العلوم جامعة الملك سعود ممتاز 2012 ماجستير كيمياء 2

الملك سعودجامعة  ممتاز 2015 كيمياء دكتوراه  3  كيمياء تحليلية كيمياء الكيمياء العلوم 

 

 الخبرات الوظيفية : 
 

 لطبيعة العم الفرتة الزمنية مكان العمل مسمى الوظيفة الوظيفة

 

سبب ترك  سنوات اخلربة
 إىل مــن قسم كلية جامعة العمل

أكتوبر  الكيمياء العلوم الجوف أستاذ مساعد 
2017 

    اآلن

 

 أخرى 
االشراف على  إىل من مكان العمل ...املؤسسة/الشركةاجلهة:  كيميائي

مجموعة من 
المحللين 

والفنيين ومتابعة 

تحاليل جودة 
 المياه

االنتقال  سنة 11
للعمل 

بجامعة 
 الجوف

المؤسسة العامة لتحلية 
 المياه المالحة

 2017 2006 محطات تحلية الشعيبة
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 : )يمكن اضافة مزيد من الصفوف(المؤتمرات والندوات العلمية  المشاركة في           
 

  م

 عنوان املؤمتر أو الندوة
 

 مكان االنعقاد
 

 الدور السنة
 حضور مشارك

1 12th International Symposium on Hyphenated 
Techniques in chromatography 

بلجيكا-بروج  2012 √  

2 5th Saudi science conference السعودية-مكة  2012 √  
3 14th EuCheMS International Conference on Chemistry and the 

Environment (ICCE) 
 المؤتمر الدولي الرابع عشر في الكيمياء والبيئة

اسبانيا -برشلونة  2013  √ 

4 20th International Mass Spectrometry Conference 
(IMSC) 

سويسرا-جنيف  2014 √  

5 Environmental Technology for Impact (ETEI2015) هولندا-واخنينجن  2015 √  
6 18th international conference of the Union of Arab 

Chemists 

اإلمارات-رأس الخيمة  2017 √  

7 the 9th Eastern European young water professionals 
conference (9th IWA YWP) 

المجر-بودابست  2017 √  

8 Pittsburgh conference and exhibition (Pittcon 2018) الواليات -أورالندو
 المتحدة

2018 √  

9 7th Europian society for chemical and Molecular 
Science congress (7th EuCheMS) 

المملكة -ليفربول

 المتحدة

2018 √  

10 30th International Symposium on the Chemistry of 
Natural Products (ISCNP 30) 

اليونان-أثينا  2018 √  

11 4th International Conference on Ionic Liquids in 
Separation and Purification Technology Conference 

(ILSE 2019) 

اسبانيا -سيتجس  2019 √  

 

 :)يمكن اضافة مزيد من الصفوف(اإلشراف على الرسائل الجامعية           

 
 

    

 م
 

  الدرجة العلمية عنوان الرسالة

 اجلامعــة
 

ـــة  السن
 

 الكلية
 

 القسم 
 دكتوراه ماجستري

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
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 :)يمكن اضافة مزيد من الصفوف(عضوية اللجان والجمعيات المتخصصة 

 املكان الفرتة الزمنية اللجنة أو اجلمعية م

 الرياض حتى اآلن -2012 الجمعية الكيميائية السعودية 1
2    

3    
 

          
 :  )يمكن اضافة مزيد من الصفوف(الدورات التدريبية الحاصل عليها وورش العمل   

 السنة مكان االنعقاد التخصص  عنوان الدورة / ورشة العمل  م
كيمياء-علمي ورشة عمل الطاقة المتجددة 1 جامعة -كلية العلوم 

 الجوف
2019 

 2019 جامعة الجوف اإلدارة القيادة الشخصية الناجحة 2

 2017 جدة, السعودية اإلدارة مؤسسة شغوفة بالنجاح 3

 2015 جدة, السعودية اإلدارة كيف تكون موظفا مبدعا 4

 2009 جدة, السعودية اإلدارة إدارة التغيير 5

 2009 جدة, السعودية اإلدارة فن اتخاذ القرارات 6

 2008 جدة, السعودية اإلدارة تحديد أولويات العمل 7

 2008 الجبيل, السعودية كيمياء كيمياء البيئة 8

 2008 السعوديةجدة,  اإلدارة التأثير على اآلخرين 9

 2008 جدة, السعودية اإلدارة اإلشراف الناجح 10

 2008 أبها, السعودية اإلدارة إدارة الضغوط وإدارة الوقت 11

 2008 الخبر, السعودية اإلدارة القيادة والتحفيز 12

 
 : )يمكن اضافة مزيد من الصفوف(المهارات               

 املهارات 

 بمطياف الكتلة -كروماتوغرافيا الغاز  تشغيل جهاز 

 المجهر البؤري تشغيل جهاز 

  التحليل الوزني الحراري تشغيل جهاز 

 

 التحليل التفاضلي الكالورميتري تشغيل جهاز 

 الحمراء تحت األشعه طيف تشغيل جهاز

 طيف رامان تحليل تشغيل جهاز

 للموادقياس مساحة السطح والمسامية  تشغيل جهاز

 قياس حجم الجزيئات للمواد تشغيل جهاز
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 المجهر اإللكتروني الماسح تشغيل جهاز

 المجهر اإللكتروني النافذ تشغيل جهاز

  مجهر القوة الذرية تشغيل جهاز

  التحليل باالشعة السينية تشغيل جهاز

 

 :مزيد من الصفوف()يمكن اضافة المساهمات المجتمعية والثقافية والتطوعية           
 

 الفترة الزمنية طبيعة النشاط المساهمة / النشاط م

أشهر 3 باحث مشارك المشاركة في حل مشكلة تلوث البقدونس بمنطقة الجوف 1  

رئيس اللجنة والمشرف على ركن كلية  لجنة مهرجان الزيتون بكلية العلوم بجامعة الجوف 2
 العلوم بالمهرجان

أيام )مدة المهرجان( 10  

هـ 1440-1439العام الجامعي  عضو عضو في المجلس االستشاري بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز 3  منذ 

4    
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 : )يمكن اضافة مزيد من الصفوف(الجوائز و التكريم  
 

 الفرتة الزمنية التخصص الدولة و اجلهة املاحنة مسمى اجلائزة م

لطالب جائزة التميز البحثي  1
 الدراسات العليا

 2014 الكيمياء جامعة الملك سعود 
 

 : )يمكن اضافة مزيد من الصفوف(المناصب اإلدارية           
 

 الفرتة الزمنية الدولة اجلهة املنصب اإلداري م
المملكة العربية  جامعة الجوف رئيس قسم الكيمياء 1

 السعودية
حتى اآلن 2018من   

المركزيمدير المختبر   2 المملكة العربية  جامعة الجوف 

 السعودية

حتى اآلن 2019من   

3     
4     

          

 : )يمكن اضافة مزيد من الصفوف(اللغات 

ــرى أذكرها قراءة كتابة حتدث جتيدها اللغة اليت  لغات أخــــــــــ
  √ √ √ غة العربيةلال

 √ √ √ اللغة االجنليزية
 معلومات أخرى ترى أنها هامة : 

 املعلومات م
1  

 عملت بها : الدول التي  

 الدول م
تركيا -جامعة إرجيس 1  

إيرلندا -جامعة دبلن 2  
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 : )ميكن اضافة مزيد من الصفوف(او المشاركة في التاليف  الكتبتاليف  
 
 
 م

 

 
 

 عنوان الكتاب

 
 العنوان بلغة أخرى

كما هو إن وجد )  
موجود على صفحة 
 الكتاب او البحث(

 
 الرتقيم الدوىل املوحد للكتاب

 )ردمك(

 
 

أشخاص مشاركني 
)حمقق ، مراجع ، 

 مرتجم ... اخل(

 
 
 
 الطبعة

 
 
عدد 

 الصفحات

 
 

 لغة الكتاب

 
 

اتريخ 
 النشر

السائلة  الكروماتوجرافيا 1

فائقة األداء ومطياف الكتلة: 

التقييم والتطبيقات في تحليل 

 لغذاء

Ultra 
Performance 
Liquid 
Chromatography 
Mass 
Spectrometry: 
Evaluation and 
Applications in 
Food Analysis 

 

 9781466591547 

 2014 االجليزية 480 األولى 

2         
3         

        
 

 : )يمكن اضافة مزيد من الصفوف(  (اإلنتاج العلمى )األبحاث العلمية

 سنة النشر الناشر مكان النشر عنوان البحث  م

1 Determination of bromate in drinking water by ultra–

performance     

     liquid chromatography–tandem mass spectrometry 

Journal of 

Separation Science 

Wiley 2012 

2 An ultra performance liquid chromatography- electrospray 

ionization-mass spectrometry method for the rapid analysis of 

nitrate in drinking water 

Analytical 

methods 

RSC 2013 

3 kinetics and thermodynamic studies for the removal of 
organophosphorus pesticide using Amberlyst-15 resin: Quantitative 
analysis by liquid chromatography–mass spectrometry 

Journal of 

Industrial and 
Engineering 

Chemistry 

Elsevier 2014 

4 Quantitative analysis of bromate in non alcoholic beer using ultra 

performance liquid chromatography-electrospray ionization mass 
spectrometry 

Analytical 

methods 

RSC 2014 

5 Quantitative determination of methylene blue in environmental samples 
by solid-phase extraction and ultra-performance liquid chromatography 
tandem mass spectrometry: a green approach 

RSC Adv. RSC 2014 

6 Solid phase extraction and ultra performance liquid chromatography-
tandem mass spectrometric identification of carcinogenic/mutagenic 

heterocyclic amines in cooked camel meat 

RSC Adv. RSC 2015 

7 Synthesis, characterization, and application of Fe-CNTs nanocomposite 
for BrO3- remediation from water samples 

Journal of 

Industrial and 

Engineering 
Chemistry 

Elsevier 2015 
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8 Synthesis, characterization of PMDA/TMSPEDA hybrid nano-
composite and its applications as an adsorbent for the removal of 
bivalent heavy metals ions 

Chemical 
Engineering Journal 

Elsevier 2015 

9 Removal of BrO3 from drinking water samples using newly developed 

agricultural waste-based activated carbon and its determination by ultra-
perfomance liquid chromatography-mass spectrometry 

Environmental 
Science and 
Pollution Research 

Elsevier 2015 

10 Triethylenetetramine modified multiwalled carbon nanotube for 

efficient enrichment of Pb(II), Cu(II), Ni(II) and Cd(II) before FAAS 
detection 

RSC Advances RSC 2015 

11 Effect of natural food condiments on carcinogenic/mutagenic 
heterocyclic amines formation in thermally processed camel meat 

Journal of Food 
Processing and 
Preservation 

Wiley 2017 

12 Antifouling hybrid ultrafiltration membranes with high selectivity 
fabricated from polysulfone and sulfonic acid functionalized TiO2 

nanotubes 

Chemical 
Engineering Journal 

Elsevier 2017 

13 Preconcentration of Heavy Metals on Multiwalled Carbon Nanotubes in 
water samples prior to Analysis using FAAS 

Desalination and 
Water Treatment 

Taylor & 
Francis 

2017 

14 Development of activated carbon from Phoenix dactylifera fruit pits: 
Process optimization, characterization, and methylene blue adsorption 

Desalination and 
Water Treatment 

Taylor & 
Francis 

2017 

15 Dodecyl sulfate chain anchored bio-char to sequester triaryl methane 

dyes: Equilibrium, kinetics, and adsorption mechanism 

Desalination and 

Water Treatment 

Taylor & 

Francis 

2017 

16 Occurrence of acrylamide carcinogen in Arabic coffee Qahwa, coffee 
and tea from Saudi Arabian market 

Scientificreports Nature 2017 

17 Quantitative analysis of inorganic anions in metropolitan and bottled 
water samples using ultra-performance liquid 
chromatography/electrospray ionization mass spectrometry 

Desalination and 
Water Treatment 

Taylor & 
Francis 

2018 

18 Spectrophotometric determination of trace-level bromate in drinking 
water after post-column reaction with pararosaniline based on 
multiwalled carbon nanotubes  

International Journal 
of Environmental 
Analytical 
Chemistry 

Taylor & 
Francis 

2018 

19 Efficient removal of manganese ions from aqueous medium using a 
recyclable polymeric nanocomposite: A study of adsorption parameters 
and thermodynamics 

Desalination and 
Water Treatment 

Taylor & 
Francis 

2018 

20 Evaluation of bromate formation by ozone and chlorine drinking water 
disinfection in Saudi Arabia 

Desalination and 
Water Treatment 

Taylor & 
Francis 

2019 

21 Synthesis of phosphorylated raw sawdust for the removal of toxic metal 
ions from aqueous medium: adsorption mechanism for clean approach 

Journal of Sol-Gel 
Science and 
Technology 

Springer 2019 

22 Heteroatom-doped magnetic hydrochar to sequester post-transition and 
transition metals from water: synthesis, characterization, and adsorption 

studies 

Chemosphere Elsevier 2019 

23 Recyclable Glutaraldehyde Cross-linked Polymeric Tannin to Sequester 
Hexavalent Uranium from Aqueous Solution 

Journal 
of Molecular Liquids 

Elsevier 2019 

24 Diaqua oxalato strontium(II) complex as a precursor for facile 
fabrication of Ag-NPs@SrCO3, characterization, optical properties, 
morphological studies and adsorption efficiency 

Journal of 
Coordination 
Chemistry 

Taylor & 
Francis 

2019 

25 Fabrication of Graphene Oxide incorporated Polyethersulfone Hybrid 
Ultrafiltration Membranes for Humic Acid Removal 
 

Separation and 
purification 
technology 

Elsevier 2019 

26 Oral administration of a potassium bromate dosage: Determination and 
evaluation of accumulated bromate on the liver of male mice  

Drug and Chemical 
Toxicology 

Taylor & 
Francis 

2019 

27 Adsorption kinetics, isotherm and reusability studies for the removal of 

cationic dye from aqueous medium using arginine modified activated 
carbon 

Journal 

of Molecular  
Liquids 

Elsevier 2019 
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28 Emergence of mutagenic/carcinogenic heterocyclic amines in traditional 
Saudi chicken dishes prepared from local restaurants 

Food and Chemical 
Toxicology 

Elsevier 2019 

 

 قائمة المشاريع

 الصفة السنة الجهة الداعمة المشروع
Determination of Acrylamide in Heat-

Processed Foodstuffs by Solid-Phase 

Extraction/Ultra-Performance Liquid 

Chromatography-Mass Spectrometry 

للعلوم مدينة الملك عبدالعزيز 
 والتقنية

 باحث مساعد 2015-2017

Quantitative Analysis of Heterocyclic Amines 
Carcinogens in Cooked Meat from Aljouf 
Region of Saudi Arabia 
 

 باحث رئيسي 2019-2018 عمادة البحث العلمي بجامعة الجوف

An efficient approach for water purification 

and 
removal of heavy 
metals using newly developed polymer coated 
carbon nanotube 
composites 

وزارة  –مبادرات التعاون الدولي 
 التعليم

 باحث رئيسي 2019

FOOD WASTE FOR THE PRODUCTION 
OF BIOFUELS AND BIOCHAR 

وزارة  –مبادرات التعاون الدولي 
 التعليم

 باحث مشارك 2019

Self-Assembled Mixed Ionic & Electronic 
Conducting Ceramic Film to Protect Li-Anode 

وزارة  –مبادرات التعاون الدولي 
 التعليم

 باحث مشارك 2019

Advanced Technique of Controlling 

Irrigation Water by Using Highly 

Absorbent Polymer–Clay Composite 

Materials 

العلمي بجامعة الجوفعمادة البحث   باحث رئيسي 2019-2020 

A facile approach for capturing heavy 

metals from 

wastewater using newly fabricated 

polymer-clay 

nanocomposites 
 

 باحث مشارك 2020-2019 عمادة البحث العلمي بجامعة الجوف

Synthesis and characterization a novel 

magnetic nanocomposite for removal of 

toxic metal ions from aqueous medium 

عمادة البحث العلمي بجامعة األمير 
 سطام بن عبدالعزيز

 باحث مشارك 2019-2020

 

 
 
 
 

 المجموعات البحثية
 رقم المجموعة البحثية التاريخ الصفة المجوعة البحثية



 

9 
 

Material Science 
Technology (MST) 

PI-Co 2019 40/G/02  

Production of efficient 

carbon and clay-based 

adsorbents for the 
removal of emerging 

contaminants 

(endocrine disruptors) 
from water 

PI-Co 2019-2020 جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز 

 
 براءات االختراع

 تاريخ االيداع رقم اإليداع العنوان
MAGNETIC POLYMER 
NANOCOMPOSITE FOR 
REMOVAL OF 
DIVALENT HEAVY METAL 
IONS FROM WATER 

 

16/137472 

 

02/04/9201  

 


