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بسم اهلل الرحمن الرحيم
آلو

الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد صمى اهلل عميو سمـ كعمى
كصحبو أجمعيف كبعد...
تعػػد كمية العمكـ أحد الكميات األنشط في جامعة جازاف كالمعركفة بتميز أنشطتيا التعميمية المعتمدة عمى أجكد
التقنيات كأحدث االستراتيجيات .كذلؾ فإف لمكمية أنشطة بحثية متفكقة حققت ليا مرك انز عمميان مرمكقان في مقدمة
كميات الجامعة في العاـ الجامعي الحالي ،ذلؾ المركز المرمكؽ الذم تعمؿ إدارتيا كأعضاء ىيئة تدريسيا عمى
تكاصؿ الجيكد البحثية أمبلن في أف تحتػػؿ مكانػػة مرمكقة بمف كميات العمكـ في المممكة .كتضػػـ الكمية كككبةن مػػف
أعضاء ىيئػػة التدريػػس المتميزيف عمميان كبحثيان ،كنخبة مف العامميف المتميزيف الذيػػف يسػػخركف طاقاتيػػـ ؿخدمػػة
العممية التعميمية كاألنشطة البحثية لتخريج أجياؿ فتية تمتمؾ المعارؼ الميارات لخدمة برامج التنمية الكطنية .كما
تقدـ الكمية أبحاثان في العمكـ األساسية التي تؤسس لتقدـ العمكـ كفي العمكـ التطبيقية التي تتكجو نتائجيا لخدمة
المجتمع المحمي كالمممكة بكجو عاـ ،كما ينخرط أعضاء ىيئة التدريس أيضان في برامج خدمة البيئة كالمجتمع.
مع التكجو
إف التزاـ إدارة الكمية بالتميز األكاديمي ىك خير دليؿ عمى تطابؽ التكجو االستراتيجي لمكمية
االستراتيجي الثاني لمخطة االستراتيجية لمجامعة  2020الذم يؤسس لتحقيؽ التميز الفكرم كاألكاديمي بااللتزاـ
بمعايير التميز كاالرتقاء بالمعدؿ التحصيمي لمطبلب باعتماد مستكيات عالمية في التعميـ كالتعمـ كتأسيس بيئة
تعميمية تيتـ بنجاح الطبلب كاستيعابيـ لممعارؼ التي تقدـ ليـ بأعمى التقنيات كأنجع االستراتيجيات كلترسيخ ثقافة
التفكير النقدم بتطعيـ البرامج بالميارات الرقمية كبميارات االتصاؿ كاستخداـ ا لتكنكلكجيػػا المتكفرة بالكمية لضماف
قدرة الخريجيف عمى تبكء أفضػػؿ المكاقع لخدمػػة الكطف .كتعمؿ الكمية عمى التطكير الميني لمنسكبييا بالكحدات
اإلدارية بالمشاركة في برامج التطكير الميني كاإلدارم .كيشمؿ التكجو االستراتيجي لمكمية أيضان التأكيد عمى تميز
أعضاء ىيئة التدريس كاالىتماـ بالتطكير العممي ليـ بتشجيع البحث العممي كالمشاركة في المؤتمرات العممية
كتأسيس الشراكات الكطنية كالدكلية كالتعاكف مع مختمؼ المراكز البحثية ،ككذلؾ التطكير الميني بتشجيع المشاركة
في الدكرات التدريبية ككرش العمؿ الخاصة بالتطكير األكاديمي .كاذ تسعى الكمية لتنفيذ خطتيا لمعاـ الجامعي
القادـ فإنيا تقدـ ىذا التقرير عف أنشطة العاـ الجامعي 1435-1434ىػ ليككف مرجعان يعكس التزاميا بالتميز
كاصرارىا عمى التفكؽ آممة أف تظؿ النكاة الحقيقية لمتقدـ العممي في جامعة جازاف.
كباهلل التكفيؽ

عميد كمية العموم
د.عبداهلل بن يحيى الحسين
4

الكلية
ـ
نشأة
أنشئت كمية العمكـ تابعة لجامعة الممؾ عبدالعزيز في

1426/4/30ىػ ثـ أفتتحت فعميان في أحضاف جامعة

جازاف في افصؿ األكؿ مف العاـ الجامعي 1427/1426ىػ ،كقد بدأت الدراسة فييا بقسمي الرياضيات كالفيزياء ،ثـ
تـ افتتاح قسمي األحياء كالكيمياء في الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الجامعي 1430/1429ىػ .كمدة الدراسة بالكمية

أربع سنكات يمنح كؿ مف ىذه األقساـ درجة البكالكريكس في العمكـ ػ التخصص المحدد.

رؤية الكليــة
أف تككف في مقدمة كميات العمكـ العربية كالعالمية.

رسالة الكلية
متميزيف في العمكـ األساسية عمى مستك و
عاؿ مف الكفاءة العممية كالعممية متحميف بأخبلقيات
إعداد خريجيف ٌ

المينة لئلسياـ في تمبية االحتياجات التقنية لمييئات كالمؤسسات الصناعية كالعممية ،كتككف قادرة عمى المنافسة
كممارسة المياـ بجكدة كايجاد حمكؿ لمشاكؿ المجتمع العممية كالبيئية.

أهداف الكلية
 إعداد خريجيف أكفاء مؤىميف تأىيبلن عمميان كفكريان ألداء كاجبيـ في خدمة الكطف ،كالنيكض بأمتيـ فػػي
ضػػكء العقيػدة السميمػة كمبػادئ اإلسػبلـ الحنيػػؼ.
 إتاحة الفرصة أماـ المتميزيف لمدراسات العميا في التخصصات العممية.
 القياـ بدكر فعاؿ في البحث العممي بما يسيػـ فػي التقػدـ العممػي.

 تنمية قدرات الطبلب كتطكيرىا لمعالجة المشكبلت بأسمكب عممي مبني عمى االستقصاء كالتحميؿ.
 إطبلع الطبلب عمى النظريػات العممية بما يمكنوػـ مف اكتشاؼ أبعػاد قدراتيػـ كمعارفيػػـ.
 تدريب الطبلب في المختبرات الستيعاب أحدث تقنيات العصر.
 تأىيػؿ الطبلب تأىيػبلن متميػ انز لتأميػف مستقبميػـ الميني.
اؾػز البح ػػكث كالصناعػ ػػة.
مسافػدة مر ػ
ػػ

االبتؾار.
ػ
تنمي ركح البح ػث العمـ ػم لمطػالب كتشجيع
ػة
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الهيكل التنظيمي للكلية
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مجلس الكلية للعام الجامعي 1435/1434هـ
م

االســــم

الصفـــــة
عميد الكمية ـ رئيس المجمس ورئيس قسم الرياضيات

1

د .عبداهلل بــن يحيـى الحسيـن

2

أ.د .عمـي بن أحمــد الكاممــي

3

أ.د .محمـد بن إبراىيـم عقيــل

عميـد التطويـر األكاديمي /عضو المجمس

4

د .زراق بن عيســى الفيفـــي

عميـد الدراســات العميـا/عضو المجمس

5

د .يحيـى بن سميمـان مسرحــي

6

د .عمــي بن حافــظ حكمــي

وكيل الكمية لمشؤون األكاديمية والجودة

7

د .إبراىيــم بن عمــي ردينـي

رئيـــــس قســـم الكيميـــاء

8

د .عثمـان بن موسـى حكمــي

وكيل الجامعة لمجودة والتطوير األكاديمي
ورئيـــس قســـم الفيزيـــاء

وكيل الكمية لمشؤون اإلدارية والطالبية
ورئيـــس قســــم األحيـــاء

قسـم الكيميـاء /عضــو المجمــس

7

أقســـــــــام
الكـــــــــليـة

8

قسم الرياضيات
الرؤيـة

نطمح إلى أف يككف القسـ معترفا بو محميا كاقميميا كدكليا لتميزه في مجاؿ البحث كالتدريس كالتدريب

الرسالة

قسـ الرياضيات ىك أحد األقساـ العممية في كمية العمكـ في جامعة جازاف كرسالتو تكفير برامج جامعية كدراسات
عميا كمينية عف طريؽ تكفير تعميـ مبتكر عالي الجكدة لجذب أفضؿ الطبلب كالطالبات  ،كتكفير احتياجات

التخصص لمجامعة كالمجتمع  ،ك إنتاج بحكث متميزة كذات قيمة كفائدة لمبشرية  ،في بيئة مبلئمة كمحفزة لمبحث

كالتعمـ كتراعي القيـ األخبلقية كالمينية

األىداف

 إعداد خريجيف متخصصيف في الرياضيات يساىمكف في التنمية الشاممة.


تمبيػػة احتياج ػػات المؤسس ػػات التعميمي ػػة بك ػكادر ذات كف ػػاءة عاليػة.



تشجيع البحث العممي كالنشر في المجبلت العمميػػة المحمي ػػة كالعالميػػة



دعـ قدرة الطالب عمى ربط الجانب العممي النظػػرم بالتطبي ػػؽ العممي.



تنمي ػػة ق ػػدرات الطالػػب عمػػى البحػػث العممػػي كاإلط ػػبلع المستم ػػر.



إعداد جيؿ مف الباحثيف األكاديمييف المؤىميف بالكفاءات العممية العالية التي تمكنيـ مف البحث العممي
في مجاالت الرياضيات المختمفة.



تحقيؽ التكاصؿ العممي مع المتخصصيف في مجاالت الرياضيات المختمفة عمى المستكييف المحمي
كالعالمي.



تحقيػؽ الجكدة كاالعتماد األكاديمي عمى المستكييف المحمػي كالعالمػي.
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أعضاء هيئة التدريس :
الدرجة العممية

التخصص الدقيق

م

االســـــــــــــــــم

1

أ.د .محمد ابراىيم عقيل

أستاذ

احتماالت

2

أ.د .ابو النور نور الدين عبداهلل

أستاذ

تطبيقية

3

أ.د .سعد سالمين التبيمي

أستاذ

نظرية البيان

4

أ.د .صالح الدين عباس احمد

أستاذ

توبولوجيا

5

أزد .مبين احمد سيد

أستاذ

بحوث عمميات

6

أ.د .الفتحي احمد السمطانب

أستاذ

تحميل

7

د .عبداهلل بن يحيى الحسين

أستاذ مشارك

إحصاء

8

د .عمي حافظ حكمي

أستاذ مشارك

نظرية االعداد التحميمية

9

د .رمضان محمد مصطفى صبرة

أستاذ مشارك

تحميل دالي

10

د .عادل عبد الخالق المعرشي

أستاذ مشارك

تحميل عددي

11

د .سعيد محمد توم

أستاذ مشارك

تحميل مركب

12

د .ىاشم خان حنيف

أستاذ مشارك

رياضيات ىندسية

13

د .مبين أحمد جان

أستاذ مشارك

ىندسة تفاضمية

14

د .إبرار أحـــمد

أستاذ مشارك

جبر مجرد

15

عب الرؤوف خان
د .د

أستاذ مشارك

تحميل دالي

16

د .متعب سعيد جمعان الغادمدي

أستاذ مساعد

رياضيات حيوية

17

د.اسماعيل أحمد محمود عبيدو

أستاذ مساعد

تبولوجيا

18

الحبيب الجميل اليزيدي

أستاذ مساعد

معادالت جزئية

19

د.محمد خميل راشد

أستاذ مساعد

رياضيات تطبيقية

20

د.عادل خميل ابراىيم احمد

أستاذ مساعد

تحميل عددي

21

د.عظيم حيدر شاه بيو كياري

أستاذ مساعد

جبر

22

د .زيكو ميتي ميوتيوم

أستاذ مساعد

رياضيات تطبيقية

23

د.الخطيب صبحي عمى الغريب

أستاذ مساعد

تطبيقية

24

د.ادير سعيد ارزقي مشاي

أستاذ مساعد

تحميل عددي

25

د .مرضي احمد ارصد

أستاذ مساعد

احصاء
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26

د .محمود عمى بخيت عوض

أستاذ مساعد

تحميل دالي

27

د.ياشبال سينق راغاف

أستاذ مساعد

احصاء

28

د.اياز الحسن احمد حسن

أستاذ مساعد

جبر

29

د .رفاقت عمي رأفت عمي

أستاذ مساعد

تحميل مركب

30

د .حسن يوسف محمد حسنين

أستاذ مساعد

معادالت تفاضمية

31

د .بدر سعد بدر

أستاذ مساعد

تحميل عددي

32

د .عبد الحسيب عبد المجيب

أستاذ مساعد

ىندسة تفاضمية

33

د .بركش راجندرن ثانجيفيل

أستاذ مساعد

تحميل

34

عزيز الحسن

أستاذ مساعد

تحميل عددي

35

ساباروارابو ناجسوار راو

أستاذ مساعد

معادالت تفاضمية

36

د .سعيد محمد احمد بورزة

أستاذ مساعد

بحوث عمميات

37

د.شاه عالم صديقي

أستاذ مساعد

ىندسة تفاضمية

38

د.سيفاجي ماثان

أستاذ مساعد

تطبيقية

39

د.معين أختر أنصاري

أستاذ مساعد

جبر

40

د .صبحي الدسوقي عبد السالم غنيم

أستاذ مساعد

جبر

41

د .محمد ابراىيم عمي أبو الروس

أستاذ مساعد

ىندسة

المحاضرون والمعيدون :
الدرجة العممية

التخصص الدقيق

م
1

أ .يحيى بكري

محاضر

معادالت تفاضمية

2

أ.عبد الفتاح محمد عثمان

محاضر

تطبيقية

3

أ .ياسر صالح السمان

محاضر

رياضيات تطبيقية

4

أ.عبد الحميم عباس عثمان

محاضر

رياضيات حاسوبية

5

أ.ىشام محمود عبد الفتاح الطويل

محاضر

رياضيات

6

أ.سيف الدين حسين عبد القادر

محاضر

تطبيقية

7

الصديق عمي الصديق

محاضر

تطبيقية

أ .توفيق عبد السالم محمد التركي

محاضر

تحميل

معيد

رياضيات

26

االســـــــــــم

أنور محمد عمي الحازمي
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27

عبد العزيز حسن يحيى الفيفي

معيد

رياضيات

28

توفيق يعقوب رديف طميحي

معيد

رياضيات

29

محمد فتحي احمد جغادي

معيد

تبولوجيا

30

أ.عمي مرير

معيد

تحميل حقيقي

31

أ.محمد حمد عمي مقري

معيد

رياضيات

32

أ.محسن سممان الزيداني

معيد

احصاء

المبتعثـــون :
االســـــــــــــــــم

م

التخصص الدقيق

عبد اهلل احمد زعقان

مبتعث

2

مشاري مرزوق العصيمي

مبتعث

3

محمد عمي عياشي

4

عمي ناصر كعم

مبتعث

5

احمد عبد اهلل السيد

مبتعث

6

أ.خميل حكمي

مبتعث

7

أ.عمي آل خبية

مبتعث

8

أ.عمي حكمي

مبتعث

9

حسن مساوى

مبتعث

10

أ.رائد القاحطي

مبتعث

11

أ.عمي محنشي

مبتعث

12

احمد عمر سعيد البيتي

مبتعث

13

وليد حممي

مبتعث

14

أ.حسين القيسي

مبتعث

15

محمد عياشي

مبتعث

16

أ.عبداهلل عمي احمديني

مبتعث

17

موسى حنتول

مبتعث

18

مساوى يحيى ىادي المساوى

مبتعث

26

أ.قاسم طوىري

مبتعث

27

أ.سمير عبد اهلل عمي غزوي

مبتعث

1

مبتعث /محاضر

12

توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب الدرجة العلمية
الدرجة العممية

األعضاء

أستاذ

أستاذ مشارك أستاذ مساعد

اإلجمالي

محاضر

معيد

مبتعث

فني واداري

سعودي

1

2

1

2

7

27

1

41

غير سعودي

5

7

35

23

-

---

-

70

المجموع

6

9

36

25

7

27

1
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التجهيزات المكتبية
م

العــــــــــدد

الـنـــــــوع

1

حاســـب آلـــي مكــتبي

6

2

حاســب آلـــي محـم ـول

45

3

مستنـدات
ـ
تصوير
ــ
آلــة

1

4

طابعــــــــــــــة

4

5

القاعـــــــــــــات

10

6

المكــاتـــــــــــب

20

المعـــامل
المختبر

النشاط

G504

طالبي

G503

طالبي

G507

طالبي

G509

طالبي

G512

طالبي

1505

طالبي

1509

بحثي

1512

بحثي
13

لجان القسم:
 -1لجنة الجداول
م

االســـــــــــــم

1

أ.د .صالح عباس  -مقر ار

2

د .رمضان صبرة

3

أ .ىشام الطويل

 -2لجنـــــة االختبـــــارات
م

االســــــــــم

1

د .عادل خميل  -مقر ار

2

د .صبحي الدسوقي

3

د .سعيد توم

4

د .أدير مشاي

5

د .الحبيب اليزيدي

6

أ .ياسر السمان

7

د .معين اختر

لجنة اإلرشـاد االكادٌم ـي
 -3ـ
و

االعـــــــــــــــــــى

1

أ.د .سعد التبيمي  -مقر ارً

2

أ.د .الفتحي السمطاني

3

د .صبحي الدسوقي

4

د .أدير مشاي

5

د .الحبيب اليزيدي

6

أ .ياسر السمان

14

-4لجنة البحث العلمً
م

االســــــــــــم

1

د .عظيم حيدر  -مقر ار

2

أ.د .سعد التبيمي

3

د .عمران صديقي

4

د .اسماعيل عبيدو

5

د .زيكو ميتو
أ .ياسر السمان

-5لجنــــة الج ـــــودة
م

االســــــــــــم

1

د .مرضي ارصد مقر ار

2

أ.د .سعد التبيمي

3

د .عادل المعرشي

4

د .سعيد توم

5

د .سعيد بورزة

-6اللجنة االجتماعٌة
م

االســــــــــم

1

أ.د .أبو نور نور الدين  -مقر ار

2

أ.د .صالح عباس

3

د .الحبيب اليبزيدي

4

د.معين اختر

5

أ.د .الفتحي السمطاني
15

6

د .محمد ابو الروس

7

د .محمود بخيت

-7لجنة المعٌدٌن والمبتعثٌن
م

االســـــــــــم

1

أ.د .محمد عقيل مقر ار

2

د .عبداهلل بن يجيى الحسين

3

د .عمي بن حافظ الحكمي

4

أ .د.سعد التبيمي

5

أ.د .ابو النور نور الدين عبداهلل

6

د .رمضان محمد مصطفى صبرة

7

د .سعيد توم

8

د .ادير مشاي

9

د .صبحي الدسوقي

10

زيكو ميتوم

 -8لجنة الخطط الدراسية لمرحمة البؾالريكس
و

االعــــــــــى

1

د .ػه ٙحكً - ٙيقشسا

2

د .سيضبٌ صجشح

3

أ.د .يحًذ ػقٛم

4

أ.د .عؼذ انزجٛهٙ
16

5

أ.د .اثٕ انُٕس ػجذهللا

6

د .ػبدل انًؼششٙ

7

أ.د .صالػ ػجبط

8

د .عؼٛذ رٕو
-9

لجنة الموقع

م

االســــــــــم

1

د .أدير مشاي  -مقر ار

2

د .زيكو ميتوم
-10

لجنة التطويع

م

االســــــــــم

1

أ.د .محمد عقيل

2

د .عبداهلل الحسين

3

د .عمي حكمي

4

د .رمضان صبرة

5

أ .ماجد كاممي

-11

نغُخ انًؼبيم ٔ انقبػبد

م

االســــــــــم

1

د .زيكو ميتوم  -مقر ار

2

د  .بد ر سعد

3

أ .ياسر السمان

-12
م
1

لجنة المكتبة
االســــــــــم

د .الحبيب اليزيدي  -مقر ار
17

2

د .أدير مشاي

3

د .عمي حكمي

4

د .عظيم حيدر

5

د .بركاش

 13لجنة خطط الدراسات العميا
م

االســــــــــم

1

أ.د .محمد عقيل مقر ار

2

د .عمي حكمي

3

د .رمضان صبرة

4

أ.د .ابو النور عبداهلل

5

أ.د .سعد التبيمي

6

د .عادل المعرشي

7

د .ادير مشاي

8

أ.د .فتحي السمطاني

9

أ.د .صالح عباس

10

د .سعيد بورزة

11

د.صبحي الدسوقي

 -14لجنةالترقيات العممية
م

االســــــــــم

1

د .رمضان صبرة مقر ار

2

أ.د .سعد التبيمي

3

أ.د .ابو النور نور الد\ين

4

د .عظيم حيدر

5

د .زيكو ميتوم
18
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e Effect of Initial Stresses and Piezoelectric Constants on the
Propagation Bulk Acoustic Waves in an Hexagonal Smart Material “Kuala Lumpur, Malaysia

هـ1435/1434 المشاريع البحثية خالل العام الجامعي
1.Ramadan Sabra, Zico Mutum Bifurcations of quadratic piece-wise defined recursive sequences
2. Aboelnour Abdalla and Slah abass Study of influence of the initial stresses and piezoelectric
constants on the propagation bulk acoustic waves in a new anisotropic smart materials.
3.Aboelnour Abdalla and Merdi Orsed
Study of influence of the thermal relaxation times and the
rotation on reflection of plane waves in magneto-thermoelastic anisotropic medium.

تقارير اللجان
لجنة الجداول
تعتبر لجنة الجداكؿ مف المجاف الميمة في القسـ حيث تختص بتكزيع المقررات عمي السادة اعضاء ىيئة التدريس
بالقسـ كمساعدييـ كذلؾ بما يتناسب مع تخصص كؿ منيـ مع مراعاة النصاب التدريسي لكؿ عضك
: ما تم انجازه من قبل المجنة- 1
. ىػ عمي أعضاء ىيئة التدريس1436 – 1435 تـ تكزيع المقررات لمفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي- 2
.تـ التغمب عمي كؿ العقبات التي تكاجو الجداكؿ الدراسية مف فتح شعب اضافية كاغبلؽ شعب آخرم- 3
.تـ مراعاة عدـ تعارض مقررات المستكم الكاحد حتي يتيح مساحة كاسعة لمطبلب في األختيار- 4
22

- 5تـ مراعاة عدـ تعارض مقررات المستكييف السابع كالثامف حيث ىناؾ طبلب خريجيف كيحتاجكف لتسجيؿ بعض
المقررات في المستكييف السابع كالثامف معا.
- 6تـ مراعاة انتياء معظـ مقررات الرياضيات في الساعة الثالثة ظي ار.
- 7تـ تسكيف مقررات الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الجامعي  1437 – 1436ىػ عمي القاعات الدراسية.
- 8تـ تسكيف مقررات الفصؿ الصيفي مف العاـ الجامعي الحالي كتكزيع العبء التدريسي ليذا الفصؿ.

لجنة اإلختبارات
أكال :اإلختبارات الفصمية:
قامت المجنة بالتنسيؽ مع إدارة الكمية بتكفير أكراؽ اإلجابة الخاصة باإلمتحانات الفصمية كتكزيعيا عمي السادة
أعضاء القسـ كما قامت المجنة بالتنسيؽ مع سعادة الدكتكر منسؽ القسـ بتنظيـ عمميات المعاكنة في المراقبات
لمسادة أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ كذلؾ لممجمكعات الكبيرة (أكثر مف  40طالب).
ثانيا :اإلمتحانات النيائية:
قامت المجنة بالتنسيؽ مع إدارة الكمية بتكفير أكراؽ اإلجابة الخاصة باإلمتحانات النيائية كما قامت بإستبلـ أكراؽ
اإلجابة مع كرقة أسئمو مف كؿ عضك مف أعضاء ىيئة التدريس بعد إنتياء اإلمتحاف لكؿ شعبة كالتأكد مف إتماـ
عممية التصحيح كرصد الدرجات لجميع األسئمو داخؿ كرقة اإلجابة ككذلؾ إستكماؿ جميع البيانات الخارجية لكرؽ
اإلجابة مف رصد الدرجات كمراجعة الجمع كتكقيع المصحح ك المراجع إلي آخره ثـ تنظيـ الكراسات في
مجمكعات كاإلحتفاظ بيا لحيف الرجكع إلييا إذا لزـ األمر.
ثالثا :اإللتماسات المقدمة مف الطبلب كالطالبات:
قدـ بعض الطبلب بالكمية كبالكميات الخارجية (اليندسة  -الحاسبات – إدارة األعماؿ) كالطالبات بالكميات
الخارجية (اليندسة  -الحاسبات – مجمع البنات  -إدارة األعماؿ) بإلتماسات إلي الفسـ يتضرركف فييا مف
تتائجيـ في بعض مكاد الرياضيات باإلمتحانات النيائية لمفصؿ الدراسي الثاتي لمعاـ الجامعي المنصرـ
 1435/1434ككذلؾ الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الجامعي الحالي  1436/1435كقد قامت المجنة بدراسة ىذه
23

اإللتماسات حيث تـ تشكيؿ لجاف مصغرة مف أعضاء المجنة لمفحص كالمراجعة ككتابة تقرير مفصؿ لكؿ حالة
مع تكصية برأم المجنة كعرض ذلؾ عمي سعادة الدكتكر رئيس القسـ لمتشاكر كاتخاذ القرار المناسب في كؿ حالة.

لجنة االرشاد االكاديمي
الحذؼ ك االضافة:
سارت عممية الحذؼ ك االضافة بشكؿ طبيعي في الفصميف االكؿ ك الثاني كتمت بمشاركة كؿ المرشديف بالقسـ،
كشيد الفصؿ الثاني تطكر نكعي حيث كاف عدد الشعب في كؿ مقرر ال يقؿ عف شعبتيف ك كاف عدد الطبلب
في معظـ الشعب ال يزيد عف ثبلثكف طالب  .بمغ عدد طبلب القسـ في الفصؿ الدراسي االكؿ لمعاـ الجامعي
 1436-1435ىجرية  420طالب ،بينما بمغ عددىـ في الفصؿ الدراسي الثاني  384طالب.
بمغ عدد الطبلب الممتحقيف بالقسـ في العاـ الجامعي  1436-1435ىجرية 70طالبا في الفصؿ االكؿ بينما
بمغ عددىـ في الفصؿ الثاني  25طالبا
المعدالت التراكمية لطبلب القسـ:
المعدالت التراكمية لطبلب القسـ لمفصؿ الدراسي الثاني ك الفصؿ الصيفي لمعاـ 1435-1434
المعدل

عدد الطالب

النسبة المئوية

5- 4

35

%8

3.9-3

80

%19

2.9 -2

262

%62

اقل من 2

43

%15

المعدالت التراكمية لطبلب القسـ لمفصؿ الدراسي االكؿ 1436-1435
المعدل

عدد الطالب

النسبة المئوية

5- 4

29

%7

3.9-3

63

%16

2.9 -2

246

%64

اقل من 2

49

%12
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التكاصؿ مع بعض الطبلب الخريحيف ك الطبلب ذكم المعدالت المنخفضة:
تـ التكاصؿ مع بعض الطبلب المتكقع تخرجيـ الفصؿ الدراسي الحالي كتـ حثيـ عمى بذؿ المزيد مف الجيد
لكي يحققكا نتائج افضؿ  .كما تـ الجمكس مع بعض الطبلب المتعثريف كلدييـ انذارات اكاديمية كقدمت ليـ
نصائح تساعدىـ عمى التغمب عمى مشكبلتيـ االكاديمية.
تكزيع الطبلب عمى المرشديف االكاديمييف:
تـ تكزيع الطبلب الجدد عمى المرشديف االكاديمييف ،بينما ظؿ الطبلب اآلخركف مع مرشدييـ السابقيف.
أعذار الطبلب:
بذؿ االرشاد االكاديمي ممثبل في لجنة اعذار الطمبة جيكدا جبارة في التعامؿ ك تمقي اعذار الطمبة ك البث فييا
اكؿ باكؿ كفقا لآللية الجديدة المقرة ىذا الفصؿ .
مشاكؿ يكاجيا بعض الطمبة:
استقبؿ االرشاد االكاديمي العديد مف الطبلب الذيف لدييـ مشاكؿ ربما تعيؽ دراستيـ كقد تـ مناقشة ىذه
المشاكؿ كتـ الجمكس مع بعض المدرسيف الضطبلعيـ عمى مشاكؿ ىؤالء الطمبة الخذىا بعيف االعتبار كمحاكلة
مساعدتيـ لمتغمب عمييا.

لجنة الجودة
تمت اعادة تشكيؿ لجنة الجكدة في بداية العاـ الدراسي ،كفي اكؿ اجتماع ليا كضعت خطة عمميا التي تيدؼ
الى رفع مستكل الجكدة في قسـ الرياضيات ،ليككف قسما نمكذجيا ليس عمى مستكل كمية العمكـ فحسب ك لكف
عمى مستكل الجامعة ،ك المجنة تدرؾ اف ىذه ليست ميمة سيمة ك لكنيا ليست مستحيمة كيمكف تحقيقيا بتعاكف
كؿ منتسبي قسـ الرياضيات ،طبلبا كمدرسيف.
كقد تمحكر عمؿ المجنة في اآلتي:
ممفات المقررات الدراسية وممف البرنامج:
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تمت مراجعة ممفات المقررات الدراسية لمعاـ الدراسي  ،1435-1434ك تنظيـ محتكياتيا ،كيمكف القكؿ اف ممؼ
كؿ مقرر دراسي بالقسـ اصبح مكتمؿ ك منظـ ،كقد شددت المجنة عمى ضركرة استكماؿ كؿ متطمبات ممؼ
المقرر كقد كاف األخكة اعضاء ىيئة التدريس عند مستكل المسؤكلية .كنكد ىنا اف نقدـ الشكر لبلخكة اعضاء
ىيئة التدريس عمى تعاكنيـ .ككذلؾ تـ اعداد تقرير البرنامج لمعاـ الدراسي

 1435-1434مف البيانات المتكفرة

لمفصؿ االكؿ كالثاني.
محاضرات الجودة:
حضر بعض اعضاء ىيئة التدريس في قسـ الرياضيات محاضرة عف الجكدة كتقرير المقرر يكـ االربعاء
 1436/1/12التي نظميا كحدة الجكدة بالقسـ بالتعاكف مع كحدة الجكدة بالكمية كالتي القاىا االستاذ الدكتكر
أسامو ىنداكم مقرر لجنة الجكدة بالكمية.
التعاون مع لجنة الجودة بالكمية:
شاركت المجنة في جميع انشطة كفعاليات كحدة الجكدة بالكمية.

لجنة نشاط البحث العممي
أىـ النشاطات التي نفذنيا لجنة البحث العممي تتمثؿ في اآلتي:


سمسمة السيمينارات داخؿ القسـ:
ىذه السمينارات العممية داخؿ القسـ تسمح كتبقى اعضاء ىيئة التدريس عمى اضطبلع كالماـ بما ىك
جديد في مجاؿ اابحث العممي في عمكـ الرياضيات كىي تخدـ اليدؼ الرئيسي لمقسـ اال كىك البحث العممي ،
كما اف المجنة قد كضعت ىذه السيمينارت عمى مكقع القسـ لتكف الفائدة متاحة لكؿ الميتميف ك الجدكؿ اآلتي
يكضح المحاضرات العممية التي نفذت خبلؿ العاـ الحالي.
Title
Existence of positive solutions for a system of
Riemann-Liouville fractional order two-point
boundary value problems.
Interactive whiteboard an effective teaching tool for
mathematics.

Date
29 Oct.,
2014

No
Presenters
1 Dr. S.
Nageswara Rao.

10th Nov.,
2014

2 Dr. Mutum Zico.

th
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Multi-objective optimization in multivariate
stratified sample surveys under two stage
randomized response model.
A general fixed point theorem for hybrid
Contractions via implicit functions.
Introduction to Mathematical biology and
Coagulation -Fragmentation equation.
Statistical inference for Markov chains.

25th Nov.,
2014

3 Dr. Yashpal
Singh Raghav.

24th Dec.,
2014
08th March,
2015
20th April,
2014

4 Dr. Abdur Rauf
Khan.
5 Dr. Matab Al
Ghamdi.
6 Dr. Sivaji
Mathan.



نشر االبحاث العممية:



تـ نشر العديد مف االبحاث في مختمؼ فركع الرياضيا ت مف اعضاء



المؤتمرات العممية:

ىيئة التدريس بالقسـ ،كما ىك مكضح في بند االبحاث المنشكرة في ىذا التقرير.

لقد شارؾ عدد مف اعضاء القسـ المميزيف في عدد مف المؤتم ار ت العممية داخؿ ك خارج المممكة ،فقد تـ

تمثيؿ القسـ في مؤتم ار عممية في كؿ مف :سنغافكره ،ككريا الجنكبية ،استراليا كماليزيا.

.1

خططنا المستقبمية:

االستمرار في سمسمة المحاضرات العممية لبمكغ اليؼ الرئيسي منيا.

 .2تنظيـ سيمينارت خارج الجامعات كذلؾ لجذب افكار جديدة.

 .3تشجيع اعضاء ىيئة التدريس لمعمؿ كمجمكعات بحثية ك ذلؾ لزيادة مسيمة القسـ في البحث العممي.
 .4تشجيع اعضاء ىيئة التدريس لعمؿ مشاريع عممية ممكلة كحضكر المؤتمرات العممية.

 .5تشجيع اعضاء ىيئة التدريس الشراؾ الطبلب في مختمؼ انكاع االبحاث ك المشاريع العممية في
مختمؼ فركع المعرفة.

المجنة االجتماعية

تيدؼ المجنة االجتماعية الى:

 - 1مساعدة أعضاء ىيئة التدريس عمى التعامؿ مع مشاكميـ
-2

رفع مستكل العبلقات ك التعاكف األخكم بيف أعضاء ىيئة التدريس

.
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 -3تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى القياـ بدكره تجاه المجتمع عف طريؽ مشاركتو في البرامج
االجتماعية.

 -4عمؿ زيارات إلى المستشفيات لمكاساة المرضى مف أعضاء ىيئة التدريس كأسرىـ كالتخفيؼ عنيـ .
تنمية ىكايات األعضاء كابراز مياراتيـ الفردية

-5

 -6تنظيـ احتفاالت األعياد كتشجيع الزمبلء عمى الصبلة في الكمية أثناء الدكاـ.

.

 -7تكفير المياه كالشام كالقيكة في غرفة االجتماعات بالقسـ كحث األعضاء عمى االلتقاء كمناقشة األفكار
كالمكضكعات التي تيـ أعضاء ىيئة التدريس كتحسيف العممية التعميمية بالقسـ.

التطمعات المستقبمية لمجنة:
-1

تقكيـ كتطكير آليات التخطيط كالتنفيذ لبرامج النشاط االجتماعي

 -2عمؿ بعض الرحبلت ك الزيارات لبعض األماكف األثرية التاريخية بالمنطقة مع العناية ببرامجيا كاشرافيا

.
.

 -3عمؿ لقاء جماعي عمى العشاء كدعكة أدارة الكمية في نياية كؿ فصؿ دراسي.
 - -4استقباؿ األعضاء الجدد كمساعدتيـ في الحصكؿ عمى السكف كتأسيسو.

لجنة االبتكار واالبداع المعرفي

الفعاليات كالنشاطات:

 )1المشاركة الفعالة فى االجتماعات الدكرية لكحدة االبتكار كاالبداع المعرفي كريادة االعماؿ بالكمية
كاالعبلف المستمر لمطبلب أكال بأ كؿ خبلؿ العاـ الدراسي .

 )2المشاركة فى " الممتقى الجامعي لبلبتكار كاالبداع كريادة االعماؿ فى جامعة جازاف " بعدد مف الطبلب
كاعضاء ىيئة التدريس بالقسـ .

 )3المشاركة فى" المؤتمر الطبلبي لبلبتكار كاالبداع كريادة االعماؿ فى جامعة جازاف " بعدد مف المشاركات
لمطبلب تـ اختيار افضؿ مشاركتيف منيا فى الكمية لممشاركة فى الجامعة  ،ككذلؾ مشاركة اعضاء ىيئة

التدريس فى تحكيـ االعماؿ المقدمة لممؤتمر .

 )4ترشيح طالبيف لممشاركة فى" برنامج التدريب الصيفي المتخصص فى مجاؿ االبتكار كريادة االعماؿ بجامعة
(البرتا) بكندا " خبلؿ الفترة مف  23يكليك 18 -اغسطس 2015
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 )5دفع الطبلب لمتسجيؿ كالمشاركة فى" برنامج التدريب فى ريادة االعماؿ لصيؼ
ارامكك) لريادة االعماؿ (كاعد) كلمدة ثبلثة اشير ابتداء مف  1436/8/20ق

 2015ـ "كالذم تقدمو (

 )6العمؿ عمى المشاركة في الممتقى الطبلبي االبداعي السابع عشر  2015ـ " االبداعات الطبلبية كدكرىا فى
تنمية المجتمع المحمي " فى العاصمة االردنية عماف مف خبلؿ تكجيو الطبلب المشاركيف لعمؿ ابحاث بالتعاكف
مع المشرفيف مف اعضاء ىيئة التدريس

 )7حث كتشجيع الطبلب ممف تنطبؽ عمييـ الشركط التسجيؿ فى " نادم االبداع كريادة االعماؿ " .كالمشاركة
الفاعمة فى انتخابات النادم .

 )8تشجيع الراغبيف فى الترشح لمسابقة " جائزة المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ لبلبداع كاالبتكار التقني
لمباحثيف الشباف بالكطف العربي لعاـ "2015

لجنة الخريجين
تعتبر لجنة الخرجيف مف المجاف الميمة في القسـ حيث تختص بحصر أعداد كأسماء الطبلب الخريجيف فى كؿ
عاـ دراسى ككذلؾ اإلستماع ألل مشكمة تكاجو الخريج كالمساعدة فى حميا.
ما تـ إنجازه مف قبؿ المجنة :
 تـ حصر أعداد كأسماء الطبلب المتخرجيف فعميا قبؿ نياية ىذا العاـ الدراسى  1436 – 1435ىػ .
 تـ حصر أعداد كأسماء الطبلب المتكقع تخرجيـ فى نياية ىذا العاـ الدراسى  1436 – 1435ىػ .
 تـ دراسة حاالت الطبلب الخريجيف المتعثريف فى نتيجتيـ كالمتكقع تخرجيـ  .المتعثر منيـ فى مادة
كاحدة فقط تـ إعادة النظر فى حالتو كمساعدتو بعد مكافقة أستاذ المادة .

 تـ التحضير لحفؿ الخريجيف كتجييز المبلبس الخاصة باإلحتفاؿ لكؿ طالب حسب ما يناسبو  .أيضا
كانت ىناؾ بركفة أك يكـ تحضيرل قبؿ الحفؿ لمطبلب .

تـ مراعاة تكقيت البركفة كتكقيت حفؿ التخرج بحيث يناسب الطبلب  .أيضا تـ إعبلـ الطبلب بالما بكقت كافى

تماما.
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لجنة التدريب الصيفي الخارجي
التدريب الصيفي في الواليات المتحدة األمريكية ،عام 2014
شارؾ طبلب قسـ الرياضيات في برنامج التدريب الصيفي لمعاـ

 2014بنجاح كبير كقد عقد برنامج

التدريب في كؿ مف جامعة غرب فرجينيا ك جامعة يكتا في الكاليات المتحدة االمريكية .

برنامج التدريب في جامعة غرب فرجينيا شارؾ فيو تسع عشر طالبا ك استمر ما بقرب مف ستة اساببيع أبتداء

مف  12يكنيك كحتى  22يكليك  2014كذلؾ بناءا عمى التفاىـ ك التعاكف بيف جامعة جازاف كجامعة غرب
فرجينيا ك تـ تعييف كؿ مف الدكتكر مكتكـ زيكك ك الدكتكر رمضاف صبره كمشرفيف عمى البرنامح.

برنامج التدريب الصيفي في جامعة يكتا في الكاليات المتحدة األمريكية ،أيضا استمر لمدة ستة أسابيع ،كقد شارؾ

فيو خمسة طبلب مف قسـ الرياضيات ك طبلب مف اقساـ كالفيزياء ،ك األحياء كالكيمياء .ك كانعميد كمية العمكـ،

كالدكتكر عبد اهلل بف-حسيف ىك المشرؼ عمى ىذا البرنامج.

اليدؼ الرئيسي لمبرنامج تشجيع الطبلب لمدراسات العميا المستقبمية في الكاليات المتحدة األمريكية .كذلؾ

إلنشاء فرصة لمتعمـ في بيئة أكاديمية مختمفة مع الثقافة المتنكعة ،كأيضا التعرؼ عمى الثقافة األميركية كبناء

عبلقة بيف الجامعات .برنامج التدريب الصيفي يتككف مف فصكؿ المغة اإلنجميزية المكثفة" ،محاضرات

الرياضيات" ،التدريب عمى األدكات العممية كالبحكث المكجية نحك الدكرات التدريبية .لقد تمتع طبلبنا بالبرنامج ك
شجعيـ عمى متابعة الدراسات األكاديمية مستقببل..
برنامج التدريب الصيفي لعام .2015
ىذا العاـ  ،2015فقد بدأنا العمؿ لبرنامج التدريب الصيفي في جامعة كاترلك في كندا .سكؼ يشارؾ عشرة

طبلب فقط ،كمدة البرنامج ستة أسابيع ،اعتبا ار مف  22تمكز/يكليو ndحتى  th28عاـ  2015في آب/أغسطس.
كيتألؼ البرنامج مف "المغة اإلنجميزية" ،ك مجمكعة متنكعة مف المحاضرات كحمقات العمؿ كالمشاريع ك فرص
التعمـ في الرياضيات ،ك االضطبلع عمى الثقافة الكندية مف خبلؿ األنشطة االجتماعية كالترفييية.
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ثانيا ًا :قسم الفيزياء
الرؤية

يسعى قسـ الفيزياء إلى التميز في التعميـ كالبحث العممي ،كبيذا التميز ييدؼ القسـ إلى المساىمة في التطكرات

السريعة في طرؽ التدريس كالمعرفة العممية كالتقدـ التكنكلكجي.
الرسالة

يبتغي قسػـ الفيزياء بكمية العمكـ جامعة جازاف تقديـ خدمات تعميمية متميزة

لمتطكرات العممية الحديثة كمكاظبا عمى المراجعة المستمرة لنقاط القكة بالقسـ،

كفؽ المعايير العالمية ليظؿ مكاكبا

كيسعى القسـ جاىدا لتكفير بيئة

تعميمية تشجع الطبلب لمكصكؿ إلى أقصى طاقة لدييـ مف خبلؿ التأكيد عمى الجكدة في التدريس ككفاءة المكارد
البشرية كصيانة ثقافة البحث العممي مستمسكا بأخبلقيات البحث العممي كممبيا الحتياجات خطط التنمية لخدمة
البيئة كالمجتمع.

األىداف

 .1تدريس المقررات العامة كالتخصصية في فركع الفيزياء المختمفة.
 .2تنمية ميارات الطبلب كتطكيرىا لمعالجة المشكبلت بأسمكب عممي يقكـ عمى مبادئ االستقصاء كالتحميؿ كاستنتاج
الحمكؿ المكضكعية لممشكبلت المطركحة.

 .3تنمية ركح البحث العممي لمطبلب كتشجيع االبتكارات.
عمميا لتمبية احتياجات سكؽ العمؿ بالقطاعيف العاـ كالخاص.
 .4إعداد ككادر مؤىمة ن
 .5إعداد الطالب إعدادان مناسبان يدفعو إلى مكاصمة دراستو في برامج الدراسات العميا في مختمؼ الجامعات داخؿ
المممكة كخارجيا.

 .6دعـ برامج كخطط التنمية بالمممكة لحؿ المشكبلت العممية كالصناعية التي تكاجييا.

 .7تككيف منظكمة عممية متكاممة لممارسة البحث العممي في إطار التعاكف المشترؾ بيف القسـ كاألقساـ المناظرة
محميان كعالميان.
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أسماء أعضاء ىيئة التدريس بالقسم
الدرجة العممية

التخصص الدقيق

الوظيفة

م

االســـــــــــــــــم

1

أ.د عمى أحمد الكاممي

أستاذ

بصريات كمية

رئيس القسم

2
3

أ.د يوسف بيـــــار عمي
أ.د .نوردجان كان

أستاذ
أستاذ

أشباه الموصالت
فيزياء الجوامد

رئيس لجنة الدراسات العميا
رئيس لجنة البحث العممي

4

د .جمال محمد الدالل

أستاذ مشارك

جوامد والكترونيات

رئيس لجنة مشتريات األجيزة

5

د .حسام عبد الجواد حجازي

أستاذ مشارك

بالزما وليزر

رئيس لجنة التطوير والجودة

6

د .السعيد عبد المطيف جودة

أستاذ مشارك

فيزياء الجوامد

مشرف الشئون االدارية ووحدة اإلرشاد

7

د .سابار دريتا ىوتجالونج

أستاذ مشارك

أشباه الموصالت

8

د .عمي مصطفى عمي

أستاذ مساعد

فيزياء نووية

9

د .عبد الرحمن إبراىيم ميدي

أستاذ مساعد

فيزياء البالزما النظرية

منسق موقع القسم اإللكتروني

 10د .حميد الحر

أستاذ مساعد

األنظمة المعقدة

مشرف وحدة الشئون األكاديمية

 11د .رشيد كرموش

أستاذ مساعد

تقنية النانو

رئيس لجنة المكتبة

 12د .محمد حسين بكر

أستاذ مساعد

فيزياء الجوامد

مشرف وحدة االبتعاث

 13د .سنتايو تسفا ولد مريم

أستاذ مساعد

فيزياء نظرية

 14د .جمال رابمي

أستاذ مساعد

ذرية وأطياف

 15د .حسين أحمد

أستاذ مساعد

فيزياء نووية

 16د .مسرور حسن شاه بخاري

أستاذ مساعد

فيزياء نووية

 17د .زكا االسالم مجاىد

أستاذ مساعد

بالزما

 19د .فابريزيو بنتو

أستاذ مساعد

ديناميكا كيربية

 20د .محمد م حمد فضالي

أستاذ مساعد

فيزياء الجوامد

 21د .رضا حرشاني

أستاذ مساعد

فيزياء ذرية

 22د .محمد سمطاني

أستاذ مساعد

أشباه الموصالت

 18د .محمود محجوب

أستاذ مساعد

فيزياء نووية
رئيس لجنة المعامل

32

ب .أعضاء ىيئة التدريس بقسم الفيزياء – شطر الطالبات
الدرجة العممية

التخصص

االسم

م
1

أ.د محمود سامى عزيز

أستاذ

عموم المواد

2

أ.د .محمد أسامة ابو ىالل

أستاذ

فيزياء الجوامد

3

د .عمرو بخيت عبد العال

أستاذ مشارك

فيزياء نظرية

4

د .محمد فؤاد حواش

أستاذ مشارك

فيزياء ذرية وجزيئية

5

د .ياسر حسن فوزى

أستاذ مشارك

فيزياء إشعاعية

6

د .صالح الدين عبد الرحمن

أستاذ مشارك

فيزياء نظرية (ليزر)

7

د .إيياب حمدي الفمكي

أستاذ مساعد

فيزياء نووية

8

د .خالد عبدالبر سممان

أستاذ مساعد

فيزياء نووية

9

د .أشرف فرحان جمعة

أستاذ مساعد

فيزياء نظرية

10

د .أحمد مسعود أحمد

أستاذ مساعد

فيزياء الجوامد

11

د .ابراىيم الرفاعى البيمي

أستاذ مساعد

طاقة شمسية

12

د .محمد فتح اهلل السيد

أستاذ مساعد

فيزياء نووية

13

د .محمد عرفة إسماعيل

أستاذ مساعد

فيزياء الجوامد

ج .أعضاء ىيئة التدريس بقسم الفيزياء -كميات :السنة التحضيرية  -اليندسة  -الحاسب اآللي
االسم

الدرجة العممية

التخصص

م
1

د .أحمد فتحى عبد الغني

أستاذ مشارك

فيزياء اشعاعية

2

د .فريد ىادى ىمامى

أستاذ مساعد

عموم المواد وااللكترونيات

3

د.عبد الرؤوف عبد الستار

أستاذ مساعد

فيزياء الجوامد

4

د .محمد فاروق عبدالعظيم

أستاذ مساعد

فيزياء الجوامد

5

د .إيياب مصطفى العجواني

أستاذ مساعد

فيزياء الجوامد

د .األساتذة الزائرون
م
1

االسم
د .مايكل سيمو

الدرجة العممية

التخصص

أستاذ مساعد

بصريات كمية
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ىـ .األساتذة الباحثون
الرتبة العممية

التخصص

االسم

م
1

د .أجوس ىاتا

أستاذ مساعد

فوتونيات

2

د .وليد عروة

أستاذ مساعد

بصريات كمية

و .أسماء أعضاء الوظائف المعاونة بالقسم
الدرجة العممية

التخصص الدقيق

الوظيفة

م

االســـــــــــــــــم

بصريات

محاضر

1

حاكم عزمي حاكم

ماجستير

محاضر

2

مجدي عبدالرحمن نور

ماجستير

فيزياء ذرية ونووية

3

نصر عمر أبو الكيمك

ماجستير

جسيمات دقيقة

محاضر

4

صادق محمود سالمة

ماجستير

فيزياء ذرية

محاضر

5

تاقو اهلل ساير محمد

ماجستير

إلكترونيات

محاضر

6

محمد شارق

ماجستير

فيزياء الجوامد

محاضر

7

سامي مجدي الدين حممي

ماجستير

فيزياء إشعاعية

محاضر

8

محمد شييد رشيد عبد الرشيد

ماجستير

أشباه موصالت

محاضر

9

عبد اهلل عمي عايد الديات

ماجستير

فيزياء عامة

محاضر

10

سميمان محمد سميمان

ماجستير

فيزياء عامة

محاضر

11

يحيى عبد الكريم العجالني

ماجستير

فيزياء الجوامد

محاضر

12

جابر حسن عثمان حكمي

ماجستير

بصريات كمية

محاضر

13

يحيى أحمد فرحان الفيفي

بكالوريوس

فيزياء إشعاعية

محاضر

14

حسين جبريل ىادي االثالوي

بكالوريوس

فيزياء الجوامد

معيـــــد

15

يحيى موسى أحمد مجممي

بكالوريوس

فيزياء الجوامد

معيـــــد

16

ماجد يوسف أحمد عواجي

بكالوريوس

فيزياء نظرية

معيـــــد

17

أحمد مشموي محمد خبراني

بكالوريوس

فيزياء نووية

معيـــــد

18

محمد دحنان حسن شراحيمي

بكالوريوس

تقنية النانو

معيـــــد

19

مفرح أحمد أسعد غزواني

بكالوريوس

فيزياء الميزر

معيـــــد

20

يحيى محمد سممان غزواني

بكالوريوس

فيزياء الجوامد

معيـــــد
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21

حسن سممان سميمان غزواني

بكالوريوس

فيزياء نظرية

معيـــــد

23

عمي سممان سميمان غزواني

بكالوريوس

فيزياء نظرية

معيـــــد

24

حسن موسى فايع الريثي

بكالوريوس

فيزياء الجوامد

معيـــــد

25

حيدر محمد الحازمي

بكالوريوس

فيزياء نظرية

معيـــــد

26

عالء حسين طميحي

بكالوريوس

فيزياء نظرية

معيـــــد

27

أسامو عبد اهلل عمر مدخمي

بكالوريوس

نانو تكنولوجي جوامد

معيـــــد

أسماء المبتعثين بالقسم
التخصص الدقيق

جية االبتعاث

م

االســـــــــــــــــم

الواليات المتحدة األمريكية

1

جابر حسن عثمان حكمي

بصريات كمية

2

يحيى عبد الكريم العجالني

فيزياء الجوامد

المممكة المتحدة

3

حسين بن جبريل األثالوي

فيزياء الجوامد

الواليات المتحدة األمريكية

4

يحيى بن موسى مجممي

فيزياء الجوامد

الواليات المتحدة األمريكية

5

أحمد بن مشموي خبراني

فيزياء نظرية

الواليات المتحدة األمريكية

6

ماجد يوسف عواجي

فيزياء نووية

الواليات المتحدة األمريكية

7

مفرح أحمد غزواني

تقنية النانو

الواليات المتحدة األمريكية

8

محمد دحنان شراحيمي

فيزياء الميزر

الواليات المتحدة األمريكية

9

حسن سممان غزواني

فيزياء نظرية

الواليات المتحدة األمريكية

10

عمي سممان غزواني

فيزياء نظرية

الواليات المتحدة األمريكية

11

يحيى محمد سممان غزواني

فيزياء الجوامد

الواليات المتحدة األمريكية

12

حيدر محمد الحازمي

فيزياء نظرية

الواليات المتحدة األمريكية

13

أسامو عبد اهلل عمر مدخمي

نانو تكنولوجي جوامد

الواليات المتحدة األمريكية

مجموع أعضاء ىيئة التدريس بالقسم طبقاً لمدرجة األكاديمية
الدرجة األكاديمية
أستاذ
سعودي
متعاقد

أستاذ مشارك أستاذ مساعد

اإلجمالي

محاضر

معيد

فني

1

0

0

3

13

2

19

4

8

30

8

0

1

51
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5

المجموع

8

11

30

13

70

3

المعدات المكتبية المتوفرة بالقسم
م

الـنـــــــوع

العــــــــــدد

1

حاســـب آلـــي مكـــتبي

7

2

حاســب آلـــي محــمول

45

3

آلــة تصوير مستندات

2

4

طــــــابعة

4

5

القــــاعات

8

6

المكــاتب

21

مختبرات القســم

أ .مختبرات طالبية
المختبر

النشاط

المشاركون

مختبر البصريات

تطبيقات مقرري  211فيز و 312فيز

أ .حاكم عزمي حاكم

مختبر خواص المادة والحرارة

تطبيقات مقرر  221فيز

أ .مجدي عبدالرحمن نور

مختبر الكيربية والمغناطيسية

تطبيقات مقرر  231فيز

أ .نصر عمر أبو الكيمك

مختبر الفيزياء العامة

أ .حسن موسى الريثي
تطبيقات مقررات101و 112و  20فيز
أ .صادق محمود سالمة

مختبر االلكترونيات

تطبيقات مقرر  411فيز

مختبر الفيزياء النووية

تطبيقات مقرر  462فيز

مختبر الفيزياء الحديثة واألطياف

تطبيقات مقرري  441فيز و 342فيز

مختبر فيزياء الجوامد

تطبيقات عممية لمقرر  471فيز

د .سابار دريتا ىوتجالونج
د .محمود محجوب
د .حسين أحمد
د .حسام عبد الجواد حجازي
د .مسرور بخاري
أ.د .يوسف بيار عمي

د.السعيد عبد المطيف جودة
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ب .معمل الحسب اآللي
يكجد بالقسـ معمؿ لمحاسب اآللي الستخداـ الطبلب كيحتكم عمى أجيزة حاسب آلي

متصمة بشبكة اإلنترنت

الستخداـ الطبلب العممي كالبحثي كلكتابة التقارير المطمكبة منيـ كانجاز بحكث التخرج المطمكبة منيـ .
ج .مختبرات بحثية
يكجد بالقسـ المختبرات البحثية اآلتية:
 -1معمل فيزياء الميزوسكوبيك

كيشرؼ عمى المعمؿ د .مسركر حسف شاه بخارم األستاذ المساعد بالقسـ كييدؼ المعمؿ إلى تقديـ خدمة بحثية
ك تعميمية متميزة في عدة مجاالت عممية حديثة مف أىميا عمكـ المكاد ك فيزياء الطاقات العالية.

 -2معمل تطبيقات الفيزياء الكمية

كيشرؼ عمى معمؿ التطبيقات الفيزياء الكمية كتخزيف الطاقة كالمكاد الجديدة كؿ مف أ.د .عمي الكاممي رئيس

القسـ كد .فابريزيك بنتك األستاذ المساعد بالقسـ كيتركز النشاط البحثي بالمعمؿ عمى تحفيز بعض المكاد الجديدة
المعتمدة عمى قكة كازيمير كالقكل المبددة كتخزيف الطاقة كاالستشعار باإلضافة لئلسياـ في نقؿ ىذه التقنية

المتطكرة إلى األسكاؽ ك المركز البحثية بالمممكة.

تشكيل لجان القسم

 -1لجنة :الدراسات العميا
تشكمت لجنة الدراسات العميا بالقسـ مف أعضاء ىيئة التدريس اآلتي أسماءىـ:

 .1أ.د .يكسؼ بيار عمي

رئيساى

 .3د .محمد حسيف بكر

عضكاى

 .2أ.د .نكردجاف كاف
 .4د.حسيف أحمد

 .5د .جماؿ رابمي

 .6د .محمكد محجكب

عضكا

عضكان

عضكان

عضكان

باشرت المجنة مياميا مستندة في ذلؾ عمى كؿ ما تـ إنجازه مف قبؿ المجنة السابقة كفيما يمي أىـ أعماؿ المجنة:
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 .1عقدت المجنة اجتماعيا األكؿ في  1436/1/3ىػ كناقشت فيو كؿ ما تكصمت إليو المجنة السابقة.

 .2تـ تكميؼ أ .د .نكردجاف كاف بإثراء مقترح البلئحة الداخمية كخطة برنامج الماجستير المعد مف المجنة السابقة.
 .3عقدت المجنة خبلؿ فترة عمميا عشرة اجتماعات لمناقشة كانجاز المياـ الخاصة بيا بحسب ما كرد في قرار
تكميفيا.

 .4استنادا إلى المقترحات المقدمة مف أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ بشاف بعض التعديبلت عمى خطة الماجستير،
عممت المجنة عمى تعديؿ الخطة كتـ إرساليا إلى كافة أعضاء القسـ في صيغتيا النيائية كنكرد فيما يمي أىـ

مبلمح خطة الماجستير المقترحة:

أ -تشمؿ الخطة مقررات دراسية كأطركحة.
ب -عدد الساعات المعتمدة لمماجستير ثبلث كثبلثكف ساعة معتمدة.

ج -عدد المسارات التخصصية خمس مسارات تخصصية ( فيزياء ذرية كجزيئية كبصريات  -فيزياء نظرية -

فيزياء المادة المكثفة  -عمـ كتكنكلكجيا النانك -الفيزياء النككية كالجسيمية).

د -عدد ساعات المقررات األساسية ثماني عشرة ساعة معتمدة.

ىػ -عدد ساعات المقررة االختيارية كفقا لمسار التخصص تسع ساعات معتمدات.
ك -عدد الساعات المعتمدة لؤلطركحة ست ساعات.

 .5عممت المجنة عمى تشكيؿ لجاف مصغرة مف األخكة الزمبلء في القسـ بحسب التخصص لتكصيؼ مقررات خطة
الماجستير كعممت المجنة عمى متابعة سير عمؿ ىذه المجاف.

 .6تـ تجميع التكصيؼ لممقررات الدراسية مف المجاف المصغرة كقامت المجنة بتكحيد التنسيؽ الخاص بالتكصيؼ
لكافة مقررات الخطة.

 .7أنجزت المجنة الترقيـ الخاص بالمقررات الدراسية كفؽ المنصكص عميو في الئحة الدراسات العميا لمجامعة.

 .8قامت المجنة بعرض البلئحة الداخمية لمدراسات العميا كالخطة الدراسية كتكصيؼ المقررات الدراسية عمى القسـ في
اجتماع القسـ بتاريخ  1436/7 /10ىػ كتـ أقرار الخطة مع كضع بعض المبلحظات الطفيفة كقد عممت المجنة
عمى أاستيعابيا في مسكدة البلئحة الداخمية كالخطة التدريسية كتكصيؼ بعض المقررات الدراسية.

 .9تأمؿ المجنة أف يتـ أقرار خطة الماجستير في األطر األكاديمية بالكمية كالجامعة كالبدء بتفعيؿ برنامج الدراسات
العميا في القسـ.

 -2لجنة البحث العممي
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تشكمت لجنة الدراسات العميا بالقسـ مف أعضاء ىيئة التدريس اآلتي أسماءىـ:

 .1أ.د .نكردجاف كاف

 .2أ.د .يكسؼ بيار عمي

رئيساى

عضكا

 .3د .عمي مصطفى عمي مصطفى
 .4د .فابريزيك بنتك

 .5د.مسركر بخارم

عضكاى

 .6د .زكا اإلسبلـ مجاىد

عضكان

 .7د .محمكد محجكب
 .8د .جماؿ رابمي

عضكا

عضكان

عضكان

عضكان

باشرت المجنة مياميا مستندة في ذلؾ عمى كؿ ما تـ إنجازه مف قبؿ المجنة السابقة كفيما يمي أىـ منجزات المجنة:

أوال :عقد ورشة عمل بحثية:

قامت المجنة كبمشاركة فعالة مف كافة أعضاء القسـ باإلعداد كالتحضير كالتنظيـ لكرشة العمؿ الرابعة كالتي

عقدت تحت رعاية ككالة الجامعة لمجكدة كالتطكير األكاديمي ككمية العمكـ
بالجامعة كفي الكرشة تـ استضافة مجمكعة مف الباحثيف كالعمماء

بمسرح السنة التحضيرية

مف الخارج ( بريطانيا – فرنسا – بمغاريا –

ماليزيا – باكستاف  -المغرب ) كمف داخؿ المممكة (جامعة جازاف  -جامعة الممؾ فيد لمبتركؿ كالمعادف – جامعة
الممؾ خالد – جامعة الممؾ فيصؿ – جامعة المجمعة – جامعة شقراء) لتنشيط البحث العممي كذلؾ لخمؽ تكاصؿ
بحثي مع قسـ الفيزياء ككانت الكرشة بعنكاف " كرشة العمؿ الرابعة في التطكرات البحثية الحديثة في الفيزياء

كالسنة الدكلية لمضكء " في الفترة مف  30 -28ربيع األخر 1436ىػ المكافؽ  19 -17فبراير 2015ـ كناقشت
الكرشة عمى مدل يكميف االتجاىات الحديثة في مجاؿ تقنية النانك  -البصريات الكمية كالفكتكنيات  -الميزر -

كأشباه المكصبلت كعمكـ المكاد  -المعمكمات الكمية  -الفيزياء النككية كالجسيمات األكلية كفيزياء الببلزما .كقد
قدمت بالكرشة أكثر مف 30كرقة بحثية تناكلت بعض النتائج الجديدة في تمؾ المجاالت ككانت لممشاركة النسائية
ك الطبلبية األثر اإليجابي في فعاليات الكرشة

كما أثرت ىذه الكرشة العديد مف الجكانب البحثية الحديثة كقد

تشكمت المجنة المنظمة لمكرشة مف أعضاء ىيئة التدريس اآلتي أسماءىـ:

 .1أ.د .عمي احمد الكاممي

رئيساى
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.2

أ.د .نكردجاف كاف

 .3د .عبد الرحمف ميدم
 .4د .فابريزيك بنتك

عضكا

عضكاى

 .5د .سابار دريتا ىكتجالكنج

عضكا

عضكان

 .6د .محمكد محجكب
عضكان
وقد دعً إلى الورشة وألقى بها بعض األبحاث الممٌزة من خارج وداخل المملكة السادة األساتذة اآلتً أسماءهم:
University of Manchester, UK.

1. Prof. Jonathan Billowes

University of King Fahd, KSA.

2. Prof. Mohammed Ashraf Gondal

Universite' Paris, France.

'3. Dr. Benoit Darquie

Universite' Moulay Ismail, Morocco.
Ghent University. Belgium.
Universiti teknologi, Malaysia.
University of Liverpool, UK.
Quaid-i-Azam University, Pakistan.

4. Prof. Abdelkader Makhoute
5. Prof. Dirk Poelman
6. Prof. Samsudi Sakrani
7. Dr. Xin Tu
8. Prof. Muhammad Zakaullah

كذلؾ فقد حضر الكرشة كألقى بيا الكثير مف األبحاث العممية المميزة بعض األساتذة مف العديد مف الجامعات

داخؿ المممكة كما قدـ بعض أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ كاألقساـ المناظرة لكميات البنات بالجامعة بعض نتائج

أبحاثيـ العممية .كفي إطار االحتفاؿ بالسنة الدكلية لمضكء كالتي أعمنتيا منظمة اليكنسكك العالمية قاـ األستاذ

الدكتكر ديرؾ بكيمماف مف جامعة جنت ببمغاريا بإلقاء محاضرة عممية بعنكاف " الضكء في حياتنا اليكمية"

"Light in our Daily Life" by Prof. Dirk Poelman, Ghent University, Belgium.

كما قاـ الدكتكر بينكيت دارقي مف جامعة باريس بفرنسا بعرض بعض التجارب العممية التي تـ تطكيرىا بمعمؿ
الفيزياء كالميزر التابع لمجامعة كمنيا النافكرة الضكئية ككاف عنكاف محاضرتو العممية " النافكرة الضكئية كالتجارب

الفيزيائية المشيكرة التي تـ تطكيرىا بمعمؿ الفيزياء كالميزر بجامعة باريس".
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" The laser fountain and other popularization experiments developed at Laboratoire de Physique des
lasers, Universite' Paris " by Dr. Benoit Darquie', Universite' Paris.

ثانيا :فعاليات االحتفال بالسنة الدولية لمضوء بمدينة جازان:
لقد كاف إعبلف اليكنسكك لعاـ  2015كعاـ دكلي لمضكء فرصة نادرة لتعميؽ العبلقة بيف العمـ كالمجتمع كالقطاع
العاـ كالخاص كتكضيح فكرة أىمية الضكء كتكنكلكجيا البصريات في حياتنا اليكمية كفي المستقبؿ حيث أف

تطبيقات الضكء قامت بتطكير المجتمعات في مجاالت الطب كاالتصاالت كالصناعة كالترفيو .في ىذا اإلطار
قامت لجنة البحث العممي تحت إشراؼ سعادة رئيس القسـ أ.د .عمي الكاممي بعمؿ ندكة تثقيفية تفاعمية كعرض
عممي لتطبيقات الضكء بعنكاف."The Fantastic Light Science Show" :

أقيمت الندكة كالعرض بسكؽ الراشد التجارم بمدينة جازاف في الفترة مف

السادسة مساء إلى الساعة الثانية عشرة مساء كحضره حكالي

 14 – 13مارس  2015مف الساعة

 5000شخص مف جميع األعمار كتمتع

الحاضركف بالعرض الضكئي الذم اشتمؿ عمى العرض المميز لمنافكرة الضكئية التي تعمؿ بالميزر(النافكرة

الضكئية تـ شحنيا مف فرنسا باتفاؽ بيف جامعة باريس كجامعة جازاف) كشرح عممي كتطبيقي لظكاىر انعكاس
كانكسار كحيكد كاستقطاب الضكء كعرض لمببلزما كاستخداماتيا في الحياة اليكمية.

ثالثا :المجموعات البحثية:
تـ تقسيـ أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ إلى مجمكعات بحثية طبقا لتخصصاتيـ العممية إلثراء ثقافة البحث العممي

المشترؾ كتبادؿ الخبرات ككانت عمى النحك التالي:

Theoretical Physics Group

 -1مجموعة الفيزياء النظرية

كتتككف مف أعضاء ىيئة التدريس اآلتي أسماءىـ:
أ.د .عمي أحمد الكاممي

أستاذ

د .صبلح الديف عبد الرحمف

د .عبد الرحمف إبراىيـ ميدم
د .أشرؼ فرحاف جمعة
د .حميد الحر

أستاذ مساعد
أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد
41

د .مايكؿ سيمك

أستاذ مساعد

د .أجكس ىاتا

أستاذ مساعد

د .سنتايك تسفا كلد مريـ
د .كليد عركة

د .جماؿ رابمي

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

 -2مجموعة الفيزياء النووية وفيزياء الجسيمات األولية Nuclear and Particle Physics Group
كتتككف مف أعضاء ىيئة التدريس اآلتي أسماءىـ:
أستاذ مشارؾ

د .ياسر حسف فكزل

د .أحمد فتحى عبد الغني
د .عمي مصطفى عمي

أستاذ مشارؾ

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .خالد عبدالبر سمماف

أستاذ مساعد

د .إيياب حمدم الفمكي

أستاذ مساعد

د .أحمد مسعكد أحمد

أستاذ مساعد

د .محمد فتح اهلل السيد

د .مسركر حسف شاه بخارم
د .د .حسيف أحمد

د .محمكد محجكب

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

Condensed Matter Group

 -3مجموعة المواد المكثفة

كتتككف مف أعضاء ىيئة التدريس اآلتي أسماءىـ:
أ.د .محمكد سامي عزيز
أ.د .يكسؼ بيار عمي

أستاذ

أ.د .محمد أسامة ابك ىبلؿ
أ.د .نكردجاف كاف

أستاذ

أستاذ

أستاذ
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أستاذ مشارؾ

د .جماؿ محمد الدالؿ

د .د .سابار دريتا ىكتجالكنج
د .السعيد عبد المطيؼ جكدة
د .فريد ىادل ىمامى

أستاذ مشارؾ

أستاذ مشارؾ

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .محمد فاركؽ عبدالعظيـ

أستاذ مساعد

د .محمد عرفة إسماعيؿ

د.عبد الرؤكؼ عبد الستار

د .إيياب مصطفى العجكاني
د .محمد حسيف بكر

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .محمد سمطاني

 -4مجموعة الفيزياء الذرية والجزيئية والضوئية

Atomic, Molecular and Optics Group

كتتككف مف أعضاء ىيئة التدريس اآلتي أسماءىـ:

د .حساـ عبد الجكاد حجازم
د .محمد فؤاد حكاش

أستاذ مشارؾ

أستاذ مشارؾ

د .رشيد كرمكش

أستاذ مساعد

د .فابريزيك بنتك

أستاذ مساعد

د .زكا االسبلـ مجاىد
د .رضا حرشاني

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د .محمد ـ حمد فضالي

أستاذ مساعد

كقد قامت المجمكعات البحثية بإنجاز العديد مف الكرقات البحثية التي نشرت في دكريات عالمية كمحمية مرمكقة

كالتي سيتـ عرضيا في باب النشر العممي.

رابعا :المشاركة في المؤتمر العممي الطالبي لجامعة جازان:
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شارؾ طبلب قسـ الفيزياء بالممتقى العممي السادس لمطبلب كالطالبات كالذم عقد في رحاب جامعة جازاف في

الفترة  16 - 14ربيع اآلخر 1436ىػ المكافؽ  5 – 3فبراير  2015ـ ببحثي إلقاء أكليما لمطالبيف أسامو عبد

اهلل عمر مدخمي كالطالب عبدالرحمف عبداهلل محمد خبراني بعنكاف:
""Noise Pollution Level at Gizan City

تحت إشراؼ أ.د .يكسؼ بيار عمي كفاز البحث بالمركز األكؿ في مسابقة تحكيـ األبحاث لمحكر العمكـ األساسية
كاليندسية كما فاز البحث بالمركز الثاني في مسابقة االلقاء ( العركض التقديمية)

يحيى بشيرم بعنكاف:

كثانييما لمطالب مازف محمد

"Effects of Doping, Resistance and Temperature on the Performance of GaAs

"Solar Cells

تحت إشراؼ د .جماؿ محمد الدالؿ كفاز البحث بالمركز

الثاني في مسابقة تحكيـ األبحاث لمحكر العمكـ

األساسية كاليندسية.

كما اشترؾ الطالب عمي محمد عمي عبسي في مسابقة االبتكار بابتكار بعنكاف" :تكفير ماء مساحات السيارات"

تحت إشراؼ د .محمد محمد فضالي كفاز البحث بالمركز

الرابع في مسابقة تحكيـ االبتكارات لمحكر العمكـ

األساسية كاليندسية .كقد ىدفت المشاركة في ىذا المؤتمر االستفادة مف لقاءات كفعاليات المؤتمر كاالستفادة مف
كؿ الخبرات المشاركة فيو لما يفيد كيطكر العممية التعميمية كالبحثية بالقسـ.

خامسا :المشاركة في المؤتمر العممي الطالبي السادس لجامعات المممكة:
تـ ترشيح األبحاث كاالبتكارات الفائزة بالمراكز األكلى لطبلب قسـ الفيزياء بالمؤتمر العممي الطبلبي لجامعة جازاف

لتمثيؿ كمية العمكـ بالمؤتمر العممي السادس لمطبلب كالطالبات عمى مستكل جامعات المممكة كالذم عقد في

رحاب جامعة الممؾ عبد العزيز بجدة في الفترة

 13 - 10جمادم اآلخرة 1436ىػ المكافؽ  30مارس – 2

أبريؿ  2015ـ تحت إشراؼ ك ازرة التعميـ العالي حيث اشترؾ الطالبيف
عبدالرحمف عبداهلل محمد خبراني ببحثيما بعنكاف:

أسامو عبد اهلل عمر مدخمي كالطالب

""Noise Pollution Level at Gizan City

تحت إشراؼ أ.د .يكسؼ بيار عمي في مسابقة اإللقاء كاشترؾ الطالب مازف محمد يحيى بشيرم ببحثو بعنكاف:
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"Effects of Doping, Resistance and Temperature on the Performance of GaAs

"Solar Cells

تحت إشراؼ د .جماؿ محمد الدالؿ في مسابقة الممصقات كما اشترؾ الطالب عمي محمد عمي عبسي بابتكاره
بعنكاف" :تكفير ماء مساحات السيارات" تحت إشراؼ د .محمد محمد فضالي في مسابقة االبتكارات كقد كانت
مشاركة طبلب قسـ الفيزياء في جميع فعاليات المؤتمر فعالة كجيدة كأثمرت في إكسابيـ العديد مف الخبرات

كالميارات التي سكؼ تسيـ في خدمة جامعتيـ كمجتمعيـ.
 -3وحدة االرشاد األكاديمي

قامت الكحدة باألنشطة اآلتية:

 .1فى بداية العاـ الدراسي تـ عرض أىداؼ كخطة كحدة اإلرشاد كعرض جيكد الكحدة في مجاؿ اإلرشاد لمسادة
أعضاء ىيئة التدريس لتفعيميا مع الطبلب خبلؿ العاـ الدراسي كتـ شرح أىداؼ كحدة اإلرشاد كتعريؼ الطبلب

بمرشدييـ خبلؿ اجتماع لطبلب القسـ بمسرح الكمية.

 .2القياـ بكافة أعماؿ حذؼ كاضافة المقررات لطبلب القسـ.

 .3القياـ بمراجعة األعذار المرضية المقدمة مف الطبلب المتغيبيف عف بعض المحاضرات في ضكء الئحة قبكؿ
األعذار كاعداد قائمة باألعذار المقبكلة بالتعاكف مع د .حميد الحر المشرؼ عمى كحدة الشئكف األكاديمية في ىذا

الشأف.

 .4تكزيع طبلب القسـ الجدد عمى بعض أعضاء ىيئة التدريس إلرشادىـ أكاديميا.

 .5تحديث قائمة الطبلب القدامى مع مرشدييـ بعد استبعاد الطبلب الخريجيف كالمفصكليف كالمحكليف.
 .6المشاركة في إعداد مطكيات إرشادية لمطبلب.

 .7التنسيؽ كالترتيب لعقد محاضرات إضافية في أساسيات الرياضيات لمف يرغب مف طبلب القسـ.

 .8حصر طبلب القسـ المتعثريف أكاديميان كاعداد مذكرة بذلؾ كعرض المشاكؿ التي تكاجييـ كمناقشتيا خبلؿ
مجمس قسـ عقد خصيصان ليذا الشأف.

 .9إعداد تقر يرعف مكاد التعثر لدل بعض الطبلب مف كاقع السجؿ األكاديمي كاإلعبلف بضركرة مقابمة الطبلب
لمرشدييـ كمف ثـ مناقشة آليات التغمب عمى ىذه المشاكؿ بصكرة فردية.
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 .10العمؿ عمى حؿ المشكبلت التي تكاجو بعض الطبلب.

 .11حث الطبلب المتعثريف عمى المشاركة في األنشطة المختمفة داخؿ كخارج الكمية مف كاقع استمارة التعارؼ
الخاصة بالطبلب كالتعرؼ عمى ىكاياتيـ كاىتماماتيـ مما انعكس إيجابيان عمى التحصيؿ الدراسي لبعضيـ.

 .12متابعة النشر العممي ألعضاء ىيئة التدريس مف خبلؿ إعداد ممصقات لممخصات األبحاث بصكرة دكرية
مما يتيح الفرصة لمطبلب كاألساتذة متابعة المستجدات في مجاؿ تخصصيـ.

 .13التشجيع المستمر لمطبلب المتميزيف كتحفيزىـ الستمرار تفكقيـ .
 -4لجنة األنشطة :
كيشرؼ عمى المجنة د .جماؿ محمد الدالؿ كتيدؼ المجنة إلى إتاحة الفرصة لمطبلب لمتعبير عف آرائيـ كأفكارىـ
كتنمية االنتماء الكطني لدييـ كما تعمؿ عمى اكتشاؼ مكاىب الطبلب كقدراتيـ كمياراتيـ كاستثمار طاقاتيـ في

المجاالت الرياضية كالثقافية كاالجتماعية قد تـ تنفيذ الفعاليات اآلتية:

 -1عقد لقاء تعارفي لطبلب القسـ مع سعادة رئيس القسـ كحضكر أعضاء ىيئة التدريس لتعريؼ الطبلب بالقسـ
كالتعرؼ عمى احتياجاتيـ كمشكبلتيـ.

 .2المشاركة في فعاليات اليكـ االجتماعي الذم نظمتو كحدة األنشطة الطبلبية بالكمية بحديقة الساحؿ الشمالي
بمدينة جازاف بحضكر سعادة الدكتكر عبد اهلل الحسيف عميد الكمية ك ككبلء الكمية كبعض مف طبلب الكمية

كحصؿ طبلب القسـ عمى بعض الجكائز في المسابقات الثقافية كالرياضية التي أقيمت ضمف برنامج اليكـ
االجتماعي.

 .3المشاركة في احتفاؿ الكمية باليكـ الكطني كالمشاركة في إعداد المسابقة الثقافية التي أقيمت عمى ىامش
االحتفاؿ.

 .4المشاركة في كافة فعاليات األنشطة الطبلبية عمى مستكل الجامعة عمى النحك التالي:

 الفعاليات الرياضية ( دكرم الجامعة لكرة القدـ –كرة السمة – كرة الطائرة– تنس الطاكلة– التنس األرضي) -الفعاليات الثقافية ( مسابقة القرآف الكريـ – الحديث الشريؼ – الخطابة – الشعر).

 .5المشاركة في كآفة الفعاليات التي نظمتيا الكحدة عمى مستكل الكمية (مسابقة القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ –
الخطابة – الشعر  -األكلمبياد الثقافي – مسابقة الطالب المثالي  -بطكلة كرة القدـ بيف األقساـ عمى مستكل

الطبلب – بطكلة كرة القدـ بيف منسكبي الكمية عمى مستكل أعضاء ىيئة التدريس كالمنسكبيف).
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 .6المشاركة في فعاليات حفؿ الخريجيف لعدد  24طالب متكقع تخرجيـ الفصؿ الدراسي الثاني كىـ يمثمكف الدفعة
العاشرة لخريجي القسـ.

 .7حصؿ فريؽ كرة القدـ بالقسـ عمى مستكل الطبلب عمى المركز الثاني عمى مستكل الكمية ىذا العاـ.
 .8حصؿ فريؽ كرة القدـ بالقسـ عمى مستكل أعضاء ىيئة التدريس كالمنسكبيف عمى المركز الثاني عمى مستكل
الكمية ىذا العاـ كما حصؿ منسكب السـ عبد العزيز الشيرم عمى كأس أحسف العب.

 .9حصؿ فريؽ كرة الطائرة لمكمية بمشاركة طالبيف مف القسـ عمى جائزة المركز الثالث عمى مستكل الجامعة.
 -5لجنة اإلشراف عمى المختبرات وتطويرىا
بداية عمؿ المجنة يكـ  1436/1/1ى ػ المكافؽ  2014/10/25ـ بيدؼ تطكير المعامؿ الخاصة بالقسـ كالتي
يدرس فييا الطبلب في المستكيات األدنى ( الثاني – السادس) كالمستكيات األعمى (السابع – الثامف) حيث

قامت المجنة بعقد عدة لقاءات كاجتماعات كما قامت بعدة زيارات لمعامؿ الفيزياء لتفقد أحكاليا كطرؽ التدريس
فييا كالمشاكؿ التي تكاجييا أحكاؿ الصيانة البلزمة ليا كقامت المجنة بإعداد بعض التكصيات منيا:

- 1

ضركرة أف يككف ىناؾ مشرؼ مف أعضاء ىيئة التدريس بكؿ معمؿ.

- 3

عدـ كجكد أكثر مف شعبة في نفس الكقت خصكصا بالنسبة لمقرر الفيزياء العامة.

 - 2ضركرة الحرص عمى تكفير عامؿ نظافة لكؿ معمؿ.
- 4

ضركرة أف يتـ تقسيـ الطبلب بانتظاـ بكؿ شعبة كأف تككف أعداد الطبلب متناسبة مع مساحة المعمؿ.

 -5ضركرة تكفير فنييف لصيانة األجيزة كاصبلحيا كتشغيميا بكؿ معمؿ كالتكاصؿ مع بعض الشركات العاممة في
ىذا المجاؿ محميا كعالميا.

 -6ضركرة تدريس حسابات األخطاء كتحميؿ النتائج كارسـ البياني يدكيا عمى مستكل معامؿ المستكيات األدنى
كتدريب الطبلب عمى استخداـ برامج الحاسب اآللي عمى مستكل معامؿ المستكيات األعمى.

 -7يجب تطكير دليؿ المعمؿ كي يككف مكاكبا لمتطكرات العممية كالمعايير المتفؽ عمييا.
 -8إعبلف كتطبيؽ مبادئ السبلمة كاألماف لممعامؿ.

 -9يجب أف يرتدم الطالب بالطك معمؿ أثناء إجرائو التجارب المعممية.

 -10عدـ السماح لمطبلب باصطحاب أم مأككالت أك مشركبات داخؿ المعمؿ.
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 -11يجب تكفير كحدة لئلسعافات األكلية داخؿ كؿ معمؿ.

كقد قامت المجنة بعمؿ حصر كامؿ لؤلجيزة المكجكدة بجميع معامؿ القسـ كتعبئة النماذج المعدة لذلؾ كتسميميا
إلدارة الكمية لعمؿ قاعدة بيانات باألجيزة التي تعمؿ بصكرة جيدة كاألخرل التي تحتاج لتطكير أك صيانة أك

إصبلح.
 -6لجنة البوابة اإللكترونية لقسم الفيزياء:
كيشرؼ عمى البكابة د .عبد الرحمف إبراىيـ ميدم

كيقكـ بعمؿ متكاصؿ لتطكير مكقعي القسـ بالمغة العربية

كاإلنجميزية ك يمكف تمخيص ما تـ إنجازه خبلؿ العاـ الدراسي 1436-1435ىػ في النقاط اآلتية:

 .1إنشاء رابط جديد لكحدات القسـ يحتكم عمى مكقع لكؿ مف كحدة اإلرشاد األكاديمي ككحدة الجكدة كالمذاف يحتكياف
عمى المعمكمات األساسية عف الكحدتيف.

 .2إعادة تنظيـ مكقع المجاالت البحثية طبقا لمتقسيـ الجديد لممجمكعات البحثية بالقسـ.
 .3إنشاء رابط "فرص ككظائؼ" لئلعبلف عف فرص العمؿ بالقسـ.
 .4إضافة خدمة التسجيؿ اإللكتركني لمشاريع التخرج الطبلبية.

 .5تحديث قائمة أعضاء ىيئة التدريس ك معاكنييـ كاضافة قائمة األعضاء الجدد الذيف انضمكا لمقسـ حديثا ك ذلؾ
طبقا لمكقع تدريسو :كمية العمكـ شطر البنيف  -كمية العمكـ شطر الطالبات  -السنة التحضيرية  -كمية اليندسة –

كمية الحاسب اآللي.

 .6تحديث الصفحة الخاصة باألساتذة الزائريف كالتي تضـ أسماء األساتذة كعنكانييـ ك فترة الزيارة .

 .7تحديث صفحة الباحثيف المشاركيف بالقسـ  ،ك إضافة قائمة بأسمائيـ ك تخصصاتيـ العامة ك الدقيقة.
 .8تحديث قائمة األبحاث العممية المنشكرة بالدكريات العممية بإضافة األبحاث المنشكرة في العاـ الجامعي

-1435

 1436ى ػ المكافؽ  2015-2014ـ كالتي تحمؿ اسـ جامعة جازاف كتضـ القائمة عنكاف البحث ك الناشر كدكرية
النشر باإلضافة إلنشاء رابط لمكقع المجمة التي نشربيا كؿ بحث.

 .9تحديت مكقع "المحاضرات ك المؤتمرات" بإضافة قائمة المحاضرات الحديثة كالتي أقيمت بالقسـ خبلؿ ىذا العاـ.
 .10تحديث الرابط الطبلبي بالمكقع كالمسمى "ركابط طبلبية مفيدة" بإضافة مكاقع تدريبية ك تدريسية ىامة
لطبلب القسـ.
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 -11تحديث قاعدة بيانات كاممة عف المشاريع الطبلبية ابتداء مف الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الجامعي -1432

 1433ىػ إلى اآلف ،كتضـ القاعدة عناكيف المشاريع ك أسماء الطبلب كالمشرفيف كممخص عف كؿ مشركع
طبلبي.

 -12تحديث صفحة "أخبار القسـ" بإضافة أىـ فعاليات القسـ حتى شير جمادم األخر مف ىذا العاـ.
إف العمؿ في تطكير ك تحديث مكقع البكابة االلكتركنية لمقسـ متكاصؿ لتقديـ األفضؿ لمقسـ.

 -7لجنة اإلشراف عمى البحوث الطالبية:
بدأت المجنة عمميا في العاـ الدراسي  1436 – 1435ى ػ المكافؽ  2015 – 2014ـ باستقباؿ طبلب المستكل
السابع الذيف اجتازكا بنجاح جميع مقررات المستكل السادس الذيف قامكا بتسجيؿ مقرر بحث التخرج
كتكزيعيـ حسب رغباتيـ عمى أعضاء ىيئة التدريس المكمفيف بتدريس المقرر بكاقع

 491فيز

 3 – 2طبلب لكؿ مشركع

بحثي كتعريؼ الطبلب بالشركط الكاجب تكافرىا في إعداد البحث كذلؾ تقكـ المجنة بتجميع األبحاث في نياية

الفصؿ الدراسي كتكزيعيا عمى أعضاء ىيئة التدريس المكمفيف بتحكيميا كتقكـ المجنة بتحديد مكعد المقاء

األكاديمي في نياية الفصؿ الدراسي كالذم يتـ فيو عرض الطبلب ألبحاثيـ كمناقشتيـ فييا عف طريؽ محكميف

مف أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ تقكـ المجنة باختيارىـ كتقكـ المجنة بتسجيؿ درجات الطبلب كتكزيع الجكائز عمى

المتميزيف منيـ في نياية الفصؿ الدراسي .كقد قامت المجنة بتحقيؽ المنجزات اآلتية:

- 1خبلؿ ثماف فصكؿ دراسية تـ إنجاز عدد ثماف كسبعكف بحثا اشترؾ فيو مائة كتسع كثمانكف طالبا.
- 2استحداث نظاـ التسجيؿ االلكتركني لمطبلب.

- 3تكزيع جكائز ألحسف ثبلث عركض لؤلبحاث كقد فاز الطالب عبد اهلل ىزازم بجائزة أحسف إلقاء في مؤتمر مناقشة
مشاريع أبحاث الطبلب في الفصؿ الدراسي األكؿ كما فاز الطالب ناصر ىادم مشارم بجائزة أحسف إلقاء في

مؤتمر مناقشة مشاريع أبحاث الطبلب في الفصؿ الدراسي الثاني .

- 4تككيف مكتبة تحتكم عمى رسائؿ األبحاث الطبلبية كذلؾ عمؿ مكتبة إلكتركنية تحتكم ممخص األبحاث الطبلبية
عمى مكقع القسـ اإللكتركني كعنكانو:

(http://colleges.jazanu.edu.sa/sites/en/sci/physics/Pages/REU-Overview.aspx).
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- 5تنظيـ مقررات تدريبية لمطبلب في معمؿ الحاسب اآللي بالقسـ لتدريب الطبلب عمى كتابة البحث كاعطائيـ مقدمة
عف برامج الحاسكب كالتقنيات التي قد يحتاجكنيا في أبحاثيـ.

- 6إنشاء قاعدة بيانات بمكقع القسـ اإللكتركني يحتكم عؿ أسماء مشاريع أبحاث الطبلب كممخصات البحكث كأسماء
الطبلب كالمشرفيف.

 -8لجنة مراجعة الخطة الدراسية:
قامت المجنة بعقد عدة اجتماعات تـ فييا العديد مف المناقشات بيف أعضاء المجنة كقد تـ إنجاز التالي:

 -1قاـ رئيس المجنة بإرساؿ النسخة اإلنجميزية لتكصيؼ المقررات إلى جميع أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ
لمراجعة المحتكل التدريسي كأىداؼ المقرر الخاص بكؿ منيـ كقامت المجنة بأخذ مقترحات أعضاء ىيئة التدريس

في إعداد النسخة اإلنجميزية النيائية لتكصيؼ المقررات.

 -2قاـ رئيس المجنة بجمع مقترحات أعضاء ىيئة التدريس بشأف تعديؿ كؿ مف المحتكل الدراسي كالكتاب المقرر
لبعض المقررات كتـ دراستيا مف قبؿ المجنة تمييدا العتمادىا مف خبلؿ مجمس قسـ الفيزياء في أقرب فرصة.

 -3قامت المجنة بإعداد خطة دراسية جديدة تراعي زيادة مقررات الرياضيات كالمبادئ األساسية لمفيزياء كزيادة
الميارات الحسابية كالمعممية لمطبلب تمييدا إلقرارىا مف القسـ كمف ثـ اعتمادىا مف قبؿ الكمية كالجامعة.
 -9لجنة مشتريات األجيزة:
كتتمخص أىداؼ المجنة في اقتراح األجيزة المراد شراؤىا لمتطمبات معامؿ الطبلب كاحتياجات البحث العممي
كاعداد النماذج البلزمة كارساليا إلكتركنيا إلى المجنة الدائمة لممشتريات بالجامعة كذلؾ متابعة تكريد األجيزة
كاستبلميا كالتأكد مف صبلحيتيا .كقد قامت المجنة بإنجاز اآلتي:

كرد خطاب مف الجامعة إلعداد احتياجات القسـ مف األجيزة المعممية لمعاـ الجامعي

 1436-1435ى ػ فقاـ

رئيس المجنة بالتكاصؿ مع أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ كخاصة المشرفيف عمى معامؿ الطبلب لتمبية احتياجاتيـ

مف األجيزة المعممية الخاصة بالطبلب كالبحث العممي كتـ إعداد مقترح باألجيزة المطمكبة كتـ مناقشتيا مع

أعضاء المجنة ثـ قاـ رئيس المجنة بعرضيا عمى سعادة رئيس القسـ حيث قاـ رئيس القسـ بإبداء مبلحظاتو عمييا
كمف ثـ تكقيعيا ثـ قاـ رئيس المجنة بإرساليا إلكتركنيا إلى المجنة العامة لممعامؿ بالكمية تمييدا إلرساليا إلى

المجنة الدائمة لممشتريات بالجامعة إلقرارىا كالعمؿ عمى تكريدىا لمقسـ.
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: لجنة االشراف عمى برامج الندوات-10
قامت المجنة بتنظيـ بعض الندكات كالمحاضرات بحضكر أعضاء ىيئات التدريس مف القسـ كخارجو كحضكر

:بعض الطبلب كذلؾ بقاعة الندكات بالكمية كفقا لمجدكؿ اآلتي

No

Date

Presenter

1

29/10/2014 Dr. Masroor. H. S. Bukhari

2

10/11/2014 Department of Physics’
Students

3

4
5
6
7
8

22/11/ 2014

Yahya Alfayfi

31/12/2014 Dr. Mohamed Fadali
4/2/2015

Dr. Michael. Siomau

4/5/ 2015 Dr. Zaka ul Islam Mujahid
17/5/ 2015 Dr. Galib Omar Souadi
28/5/ 2015

Dr. Hosam Hegazy

Title
In Quest of Understanding Matter – An
Introduction to Elementary Particle Physics and
Relevant Experiments at the US Jefferson
National Laboratory & Accelerator Facility.
Student Summer Training Program 2014 in UK
and USA
High Precision Measurements of the 32S, 33S,
and 34S Isotopic Composition by Multiple
Collector Inductively Coupled Plasma Mass
Spectrometry.
The Role of Couplling in Photonic Devices and
Their Various Applications.
Entanglementt-based Quantum Communication
Prevents tracking the Message Sender.
Non-thermal plasma for environment and
energy applications
QCD behaviour near an infrared fixed point
Results of NCAAA Evaluation Surveys in
The Academic Year 1435/1436 H.

كقد تـ اإلعبلف عف الندكات عف طريؽ البريد اإللكتركني لمجمكعة الفيزياء بالقسـ كمف خبلؿ لكحات إعبلنات

.الكمية كذلؾ مف خبلؿ بكابة القسـ اإللكتركنية

: لجنة الجداول واالختبارات-11

 جماؿ محمد الدالؿ حيث قامت المجنة بإعداد الجداكؿ الدراسية لمقسـ لمفصؿ الدراسي األكؿ.كيشرؼ عمييا د
كالثاني كقامت المجنة بإعداد الجدكؿ الدراسي لمفصؿ الصيفي كذلؾ قامت المجنة بإعداد جداكؿ االختبارات

.النيائية عمى مستكل الكمية كالقياـ بكافة المياـ التنظيمية أثناء فترة االختبارات
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 -12لجنة األعباء الدراسية:
يشرؼ عمى المجنة أ.د .يكسؼ بيار عمي كقد قامت المجنة بتكزيع العبء التدريسي لمفصؿ الدراسي األكؿ كالثاني

لمعاـ الجامعي 1436/1435ىػ عمى الزمبلء أعضاء ىيئة التدريس كالييئة التدريسية المساعدة كذلؾ بحسب
الجداكؿ التدريسية لكافة المقررات كالشعب طبقا لمخطة الدراسية لمقسـ  ،كما قامت المجنة بتغطية األعباء

التدريسية في الكميات اآلتية بحسب احتياجاتيا كىى:

كمية التربية (األقساـ العممية)  -المجمع األكاديمي لمطالبات -كمية العمكـ كاآلداب بصامطة  -كمية العمكـ
كاآلداب بالعارضة  -كمية الحاسب اآللي كنظـ المعمكمات  -كمية اليندسة  -السنة التحضيرية.

 -13لجنة المكتبة:

عقدت لجنة المكتبة اجتماعيف خبلؿ الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الجامعي

 1436 -1435ى ػ تـ خبلليما

مناقشة المكضكعات المتعمقة بالمكتبة كذلؾ إمداد أعضاء ىيئة تدريس القسـ بالمعمكمات البلزمة لمدخكؿ عمى

مكقع المكتبة الرقمية السعكدية كفيما يمي بعض األنشطة التي قامت بيا المجنة:

 -1قامت المجنة بتحديث قائمة الكتب كالمراجع المستخدمة في تدريس مقررات الفيزياء بالقسـ كعددىا  239كتابا
كتـ إرساليا إلى عمادة شئكف المكتبات لتكفيرىا.

 -2قامت المجنة بعمؿ قائمة ببعض الكتب المتخصصة لشئكف البحث العممي كالمقدمة مف أعضاء ىيئة التدريس
بالقسـ كعددىا  37كتابا كتـ إرساليا إلى عمادة شئكف المكتبات لتكفيرىا.

 -3أعدت المجنة قائمة بعدد  41دكرية عممية تغطي جميع التخصصات كاالىتمامات البحثية ألعضاء ىيئة
التدريس بالقسـ كتـ إرساليا إلى عمادة شئكف المكتبات لتكفيرىا.

 -4قامت المجنة بإنشاء مكتبة صغيرة بالقسـ كتحكم بعض الكتب كالذم كصؿ عددىا إلى مائة كتاب تبرع بيا

بعض أعضاء ىيئة التدريس كىى مخصصة ألعضاء ىيئة التدريس كطبلب القسـ لبلستعارة الداخمية كالخارجية.

 -5قامت المجنة بعمؿ دكرات تكعية كارشاد لتشجيع طبلب القسـ مف االستفادة مف مكتبة القسـ كالكمية.

 -14وحدة الجودة:

اىتمت كحدة الجكدة بالقسـ بنشر ثقافة الجكدة بيف أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ كتقديـ الدعـ كالمشكرة ليـ

كاإلسياـ في بناء الخبرات المتميزة في مجاؿ تطبيقات الجكدة لضماف الجكدة في تنفيذ برنامج القسـ مع االلتزاـ

بمعايير الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي .NCAAA
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كفي ىذا اإلطار التزمت الكحدة بما يمي:

- 1استكماؿ ممفات المقرر في كؿ فصؿ دراسي.

- 2استطبلع آراء الطبلب مف خبلؿ تنفيذ االستبيانات الثبلث لمييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي :NCAAA
 استبانة المقررات كعددىا  28مقر انر.



استبانة خبرة الطالب كالتي تنفذ عمى طبلب المستكل السادس.

استبانة البرنامج كالتي تنفذ عمى طبلب المستكل الثامف كالنيائي قبؿ تخرج الطالب.

- 3استخداـ البرنامج اإلحصائي الخاص بالقسـ لدراسة ىذه االستبيانات ككضعيا في رسكمات إحصائية يتـ منيا

معرفة مدل تقدـ التعميـ كالتعمـ في كؿ مقرر حيث يطمع السادة أعضاء ىيئة التدريس عمي نتائج االستبيانات
كالتعرؼ عمى االيجابيات كالسمبيات بكؿ مقرر كتضميف رأيو بتقرير المقرر في كيفية تطكير االيجابيات كالتغمب

عمى السمبيات.

 - 4تنفيذ بعض كرش العمؿ بالقسـ لنشر ثقافة الجكدة كاالىتماـ بالمكضكعات المختمفة ذات الصمة.

- 5التعاكف مع كحدة ضماف الجكدة بالكمية لتنفيذ متطمبات االعتماد األكاديمي الكاردة مف خبلؿ عمادة التطكير
األكاديمي بالجامعة.

- 6تمثيؿ القسـ في األنشطة كالفعاليات التي تنظميا عمادة التطكير األكاديمي بالجامعة.

كفيما يمي بياف مختصر عف نشاط كحدة كلجنة الجكدة بالقسـ خبلؿ العاـ الدراسي 1436-1435ىػ :

أوال :شارؾ كؿ مف الدكتكر /حساـ عبد الجكاد حجازم كالدكتكر /د .سابار دريتا ىكتجالكنج في المجنة الدائمة لمدراسة
الذاتية المؤسسية لمعاـ الجامعي  1436/1435ىػ ككذلؾ المشاركة ضمف المجنة الفرعية المسئكلة عف مراجعة
المعيار العاشر مف معايير الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي " NCAAAمعيار البحث العممي".

ثانيا :المشاركة في أنشطة كفعاليات الجكدة التي تنظميا عمادة التطكير األكاديمي بالجامعة كالتالي:
- 1كرشة عمؿ تحت عنكاف "كتابة تقرير الدراسة الذاتية المؤسسية " كالتي قدميا سعادة أ.د .حسيف المغربي المدير
التنفيذم بعمادة ضماف الجكدة كاالعتماد بجامعة سمماف بف عبد العزيز/المممكة العربية السعكدية بالمغتيف العربية

كاالنجميزية بفندؽ الحياة  -جازاف كذلؾ يكمي األربعاء كالخميس – المكافؽ

1436/3/2 -1ىػ ،مف الساعة 9

صباحان كحتى  2:30ظي انر .كاف اليدؼ العاـ لمكرشة ىك تنمية ميارات المشاركيف (القيادات اإلدارية ،كمنسقي
األقساـ األكاديمية بالكميات ،كأعضاء ىيئة التدريس المشرفيف عمى الدراسة الذاتية المؤسسية) مف خبلؿ تعريفيـ
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بمتطمبات الدراسة الذاتية كأكلى الخطكات الرئيسية نحك التقدـ لبلعتماد األكاديمي لمجامعة طبقان لنماذج الييئة

الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي حيث تـ اإللماـ بكؿ المفاىيـ الخاصة بالجكدة كاالعتماد كخطكات اإلعداد

لمدراسة الذاتية ككتابة تقريرىا كالعبلقة بينيـ ،مع كضع االعتبار لممعايير الكاجب تكافرىا عند كتابة التقارير ،

كتحديد المياـ كاألنشطة كالفعاليات ،كالتعرؼ عمى دكر الكمية كالقسـ األكاديمي في إعداد الدراسة الذاتية لممؤسسة

التعميمية .كقد تـ تطبيؽ نماذج الييئة الخاصة بكتابة التقرير تبعا لمنسخة الحديثة التي أصدرتيا الييئة الكطنية.
كقد استجاب المدرب الستفسارات الحضكر بما يخص كاقع الدراسة الذاتية لمجامعة كالتكصية بمراعاة األمانة
كالشفافية كاألدلة الداعمة عند كتابة التقرير ألىمية ذلؾ في تقكيـ األداء كاستنباط الحمكؿ السميمة إلجراء

التحسينات البلزمة في المؤسسة التعميمية.

ثالثا :قامت المجنة بتنفيذ كتحميؿ استبيانات الييئة الكطنية الثبلث في الفصميف الدراسييف مف العاـ الجامعي
1436ىػ.

رابعا :قامت المجنة بتنفيذ كتحميؿ استبيانات تقكيـ البرنامج كخبرة الطالب الفصميف الدراسييف مف العاـ الجامعي

-1435
-1435

 1436ىػ كتـ مناقشة النتائج في المجنة ككضع الخطة المستقبمية لتعزيز نقاط القكة كتحسيف األداء في نقاط
الضعؼ طبقا لتقكيـ الطالب لمبرنامج.

خامسا :قامت المجنة بتنفيذ كتحميؿ إستبانة كحدة الجكدة بالكمية لتقكيـ التسجيؿ كاإلرشاد األكاديمي  .كقد أكصت المجنة
بتكجيو نتائج ىذه االستبانة لمجنة اإلرشاد األكاديمي بالقسـ لمدراسة ككضع الخطة المستقبمية لتعزيز نقاط القكة

كتدارؾ نقاط الضعؼ لبلرتقاء بالعممية التعميمية لطبلب القسـ.

سادسا :تجييز ممؼ يتضمف مؤشرات األداء  KPI'sكرفعة لمجنة ضماف الجكدة بالكمية.

سابعا :تطبيؽ النماذج الجديدة لمييئة الكطنية  NCAAAكاالنتياء مف إعداد ما يمي:
- 1تكصيؼ البرنامج.

- 2تكصيؼ المقررات.
- 3تقرير المقرر.

ثامنا :بخصكص ممؼ الخريجيف بالقسـ تـ تجميع بيانات الخريجيف كرفعيا عمى مكقع القسـ االلكتركني بدءا مف
الدفعة األكلى كالتي تخرجت في نياية الفصؿ الثاني مف العاـ الجامعي  1431/1430ىػ كحتى اآلف.
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تاسعا :تكفير أدلة المعيار األكؿ كالثالث مف معايير الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي كرفعيا لسعادة
الدكتكر ككيؿ الكمية لمشئكف األكاديمية كالجكدة تمييدا لرفعيا عمى نظاـ إدارة الجكدة اإللكتركني بعمادة الجكدة

كالتطكير بالجامعة .ككذلؾ بعض األدلة المطمكبة مف قبؿ كحدة الجكدة بالكمية كتكطيد أكاصر كعبلقات التعاكف
مف الكحدة بالكمية كعمادة الجكدة بالجامعة ككحدات الجكدة بالكميات المختمفة.

عاش ار :تنفيذ محاضرة كحمقة نقاش بالقسـ يكـ الخميس  1436/8/10ىػ بعنكاف:

""Results of NCAAA Evaluation Surveys in the Academic Year 1435/1436 H

 -15وحدة اإلبتعاث
كيشرؼ عمييا د .محمد حسيف بكر كتقكـ الكحدة بتنسيؽ المعمكمات كاعادة ترتيب البيانات الخاصة بالمعيديف
كالمعيدات ككذلؾ المبتعثيف كالمبتعثات مف أقساـ الفيزياء (شطرم البنيف كالبنات) خارج المممكة الستكماؿ

دراساتيـ العميا .كما تقكـ الكحدة بالتنسيؽ مع سعادة رئيس القسـ ك الككيؿ اإلدارم بدراسة طمبات المبتعثيف لتمديد
فترة دراستيـ لمغة أك ترقية بعثاتيـ لمرحمة الماجستير أكالدكتكراة كمتابعة إنجازىا .خبلؿ العاـ الدراسي

 1436ىػ  ،تـ إيفاد الطبلب التالية أسماءىـ (شطر البنيف) :

/1435

 .1حيدر محمد حيدر الحازمي ( لدراسة الماجستير).

 .2أسامو عبد اهلل عمر مدخمي (لدراسة المغة ثـ الماجستير).
كما تـ تمديد بعثة الطبلب التالية أسماءىـ:

 .1يحيى محمد سمماف غزكاني (لدراسة المغة كالماجستير).
 .2جابر كلي أبك شممو حكمي (لدراسة الدكتكراة).

 .3يحيى عبد الكريـ عمي العجبلني (لدراسة الدكتكراة).
 -16لجنة التدريب الصيفي:
ككانت ميمة المجنة تتمخص في اختيار ك ترشيح بعض الطبلب المتميزيف مف قسـ الفيزياء لمتدريب الصيفي حيث
قاـ د /حساـ عبد الجكاد حجازم باقتراح برنامج تبادؿ الزيارات العممية مع جامعة يكتاه األمريكية

Utah

 Universityكتمت المكافقة مع قسـ الفيزياء كعمكـ الفمؾ بالجامعة عمى استقباؿ خمسة طبلب مف قسـ الفيزياء
بجامعة جازاف لتنفيذ برنامج عممي يشمؿ إجراء بعض التجارب العممية بمختبرات الفيزياء بالجامعة كعمؿ زيارات

ميدانية لبعض المراصد الفمكية تحت إشراؼ

Prof. Tino Nyawelo

كاالنتظاـ في بعض المقررات كىى
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فيزياء الميزر كالفيزياء الجسيمية ك الميكركسككب الماسح اإللكتركني كما يشمؿ مساؽ لغة انجميزية في جامعة

يكتاه يتناسب مع مستكل الطمبة لتحسيف مستكاىـ المغكم في االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة كالقكاعد .كقد تـ

تشكيؿ لجنة الختيار الطمبة المتكقع تدريبيـ خبلؿ الفصؿ الصيفي لمعاـ الدراسي  1436-1435ىػ كاتفقت المجنة
عمى فتح باب التسجيؿ لمطبلب الذيف تزيد معدالتيـ عف  .3بعد ذلؾ قامت المجنة باالجتماع كمقابمة الطبلب كتـ

اختيار خمس طبلب لمتدريب عمى النحك التالي:
م

االسم

الرقم الجامعي

المعدل

المستوى المستيدف

1

مازن ولي عواجي حكمي

201310256

4.15

السادس

2

زاىر محمد عثمان محزري

201311548

3.51

السادس

3

عبد الوىاب عباس عبد الوىاب شوك

201311612

3.29

السادس

4

نايف محمد طاىر زيمع

201320591

3.14

الخامس

3.11

الخامس

5

إبراىيم محمد إبراىيم جوحمي

201310576

ٚلبَ ععبدح سئ١ظ اٌمغُ ثبٌزٛاصً ِع عّبدح اٌىٍ١خ العزّبد اثزعبس اٌطالة عٍٔ ٝفمخ اٌغبِعخ
االثزعبس ٌ١ى ْٛف ٟاٌفزشح ِٓ

٘ 1436/10/2ــ إٌٝ

٘ 1436/11/7ــ اٌّٛافك

ٚرُ إلشاس

 َ 2015/7/18إٌٝ
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:الدورات التدريبية وورش العمل التي حضرىا أعضاء ىيئة التدريس
 حضكر أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ كرشة العمؿ الرابعة التي نظميا قسـ الفيزياء بجامعة جازاف بعنكاف-1
ىػ1436  ربيع األخر30 -28 "

"كرشة العمؿ في التطكرات البحثية الحديثة في الفيزياء كالسنة الدكلية لمضكء

 ـ كناقشت الكرشة عمى مدل يكميف االتجاىات الحديثة كالتي حضرىا جميع2015  فبراير19 -17 المكافؽ
أعضاء ىيئات التدريس بأقساـ الفيزياء بجامعة جازاف (شطرم البنيف كالبنات) كلفيؼ مف أساتذة الفيزياء مف

.الجامعات داخؿ المممكة كخارجيا

14  شارؾ طبلب قسـ الفيزياء بالممتقى العممي السادس لمطبلب كالطالبات في رحاب جامعة جازاف في الفترة-2
 ـ ببحثي إلقاء لمطالبيف أسامو عبد اهلل عمر مدخمي2015  فبراير5 – 3 ىػ المكافؽ1436  ربيع اآلخر16 Noise Pollution Level at Gizan City"" :كعبدالرحمف عبداهلل محمد خبراني بعنكاف

األكؿ بمسابقة تحكيـ األبحاث لمحكر العمكـ األساسية

 يكسؼ بيار كفاز البحث بالمركز.د.تحت إشراؼ أ

:كاليندسية كما فاز بالمركز الثاني في مسابقة االلقاء كثانييما لمطالب مازف محمد يحيى بشيرم بعنكاف
"Effects of Doping, Resistance and Temperature on the Performance of GaAs Solar Cells"

الثاني في مسابقة تحكيـ األبحاث لمحكر العمكـ

 جماؿ محمد الدالؿ كفاز البحث بالمركز.تحت إشراؼ د
.األساسية كاليندسية
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كما اشترؾ الطالب عمي محمد عمي عبسي في مسابقة االبتكار بابتكار بعنكاف" :تكفير ماء مساحات السيارات"

تحت إشراؼ د .محمد محمد فضالي كفاز البحث بالمركز

الرابع في مسابقة تحكيـ االبتكارات لمحكر العمكـ

األساسية كاليندسية .كقد ىدفت المشاركة في ىذا المؤتمر االستفادة مف لقاءات كفعاليات المؤتمر كاالستفادة مف
كؿ الخبرات المشاركة فيو لما يفيد كيطكر العممية التعميمية كالبحثية بالقسـ.

 -3تـ ترشيح األبحاث كاالبتكارات الفائزة بالمراكز األكلى لطبلب قسـ الفيزياء بالمؤتمر العممي الطبلبي لجامعة
جازاف لتمثيؿ كمية العمكـ بالمؤتمر العممي السادس لمطبلب كالطالبات عمى مستكل جامعات المممكة كالذم عقد

في رحاب جامعة الممؾ عبد العزيز بجدة في الفترة  13 - 10جمادم اآلخرة 1436ىػ المكافؽ  30مارس – 2

أبريؿ  2015ـ تحت إشراؼ ك ازرة التعميـ العالي حيث اشترؾ الطالبيف

أسامو عبد اهلل عمر مدخمي كالطالب

عبدالرحمف عبداهلل محمد خبراني ببحثيما بعنكافNoise Pollution Level at Gizan City"" :

تحت إشراؼ أ.د .يكسؼ بيار عمي في مسابقة اإللقاء كاشترؾ الطالب مازف محمد يحيى بشيرم ببحثو بعنكاف:

"Effects of Doping, Resistance and Temperature on the Performance of GaAs
"Solar Cells

تحت إشراؼ د .جماؿ محمد الدالؿ في مسابقة الممصقات كما اشترؾ الطالب عمي محمد عمي عبسي بابتكاره
بعنكاف" :تكفير ماء مساحات السيارات" تحت إشراؼ د .محمد محمد فضالي في مسابقة االبتكارات كقد كانت
مشاركة طبلب قسـ الفيزياء في جميع فعاليات المؤتمر فعالة كجيدة كأثمرت في إكسابيـ العديد مف الخبرات

كالميارات التي سكؼ تسيـ في خدمة جامعتيـ كمجتمعيـ.

تحكيم األبحاث العممية

 -1قاـ بعض أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ بتحكيـ األبحاث المقدمة مف الطبلب ضمف فعاليات المؤتمر
السعكدم السادس كالذم نظمتو ك ازرة التعميـ العالي بجامعة الممؾ عبد العزيزبمدينة جدة.

 -2د .السعيد عبد المطيؼ جكدة بتحكيـ بعض األبحاث لمجبلت أجنبية في مجاؿ عمكـ المكاد بعنكاف:
1. "Laser Surface Hardening of Hypereutectic Al- Si Alloy Treated by Nd:YAG Laser", Open
Spectroscopy Journal, 2015.
2. " Evaluation of the Quenching Medium Effect on the Mechanical Properties of 6061 Aluminum
Manganese Alloy", Journal of Engineering Research and Design, 2015.
3. "Room temperature indentation Creep and mechanical properties of rapidly solidified Sn-Sb-PbCu alloys" for the Journal of Materials Engineering and Performance, 2015.
4. Effect of alkaline solution on micro-structural, phase and mechanical behaviors of Sn-9Zn
solders", Material Science and Engineering A 2014.
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. السعيد عبد المطيؼ جكدة ضمف ىيئة التحكيـ لمعاـ الثالث لمجمة عمكـ المكاد. استمرار د-3

. الدكتكر جماؿ محمد الدالؿ بتقييـ مقترحي بحثيف تطبيقييف (منح كبيرة) مقدمة إلى مدينة الممؾ عبد العزيز-4
 سابار دريتا ىكتجالكنج بتحكيـ. السعيد جكدة د. جماؿ الدالؿ كد. يكسؼ بيار كد.د. نكردجاف كاف كأ.د. أ-5
.ثبلثة أبحاث مقدمة مف شركة سابؾ

:النشاط االجتماعي

قامت لجنة النشاط االجتماعي بالقسـ باإلشراؼ عمى نادم أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ ك القياـ بكافة األعماؿ
االجتماعية الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس كذلؾ فإنو تـ عمؿ لقاء اجتماعي في نياية الفصؿ الدراسي الثاني

.لبلحتفاء بأعضاء ىيئة التدريس الجدد كتكديع الزمبلء المغادريف

المنح البحثية التي حصل عمييا بعض أعضاء ىيئة التدريس

1. LIMITED RESEARCH GRANT, ACADEMIC YEAR 2015 (1435-36 H)
Principal Investigator: Dr. Salah Abdulrhmann, Co- Investigator: Dr. A. Al-Hossain, Mathematics
Department, Jazan University.
Grant Number: 36/S2/26, Grant Support: 50000 SR.
PROJECT TITLE: “Operations, Route-to-chaos and Noise of Semiconductor Laser Subject to
Optical Feedback with Line-width Enhancement Factor and Spontaneous Emission Factor”.
2. LIMITED RESEARCH GRANT, ACADEMIC YEAR 2015 (1435-36 H)
Principal Investigator: Dr. Ahmed Bakry, Physics Department, King Avdulaziz University. CoInvestigator 1: Dr. Moustafa Ahmed, Physics Department, King Avdulaziz University, CoInvestigator 2: Dr. Salah Abdulrhmann, Physics Department, Jazan University.
Grant Number: 130-984-D1435
PROJECT TITLE: “Dynamics of Semiconductor Laser coupled with Two External Cavities”
3. 1 Nov 2014, 100000 SAR, Environmental Research Center Jazan University, "Development of a
plasma reactor for the production of hydrogen fuel from the petrochemical industry’s toxic waste",
Dr Abdul Jabar Al Rajb, Dr Othman Hakami, Dr Zaka-ul-Islam Mujahid.
4. May 2015, 200000 SAR, KACST, "Optimization of a plasma reactor for the production of
hydrogen fuel from the petrochemical industry’s toxic waste", Dr Abdul Jabar Al Rajb, Dr Othman
Hakami, Dr. Zaka-ul-Islam Mujahid.
5. Dr Masrour. H. S. Bukhari has a project with KACST, Accepted and under processing.
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ثالثا ًا :قسم الكيمياء
الرؤيـة

أف يككف مف األقساـ الرائدة في مجاؿ الكيمياء عمي المستكم المحمى كالعالمى.

الرسالة

إعداد الككادر العممية المدربة كالمؤىمة لتمبية احتياجات سكؽ العمؿ مف الككادر الكطنية ،كتخريج جيؿ مف العمماء

كالباحثيف ،كالمساىمة في حؿ المشكبلت العممية كالصناعية التي تكاجو خطط التنمية في المممكة ،كتقديـ
الخدمات الفنية لمقطاعيف الحككمي كالخاص.

األىداف
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

إعداد جيؿ مف العمماء كالباحثيف في الكيمياء.

اء في قطاع التدريس أك قطاع الصناعة.
تخريج الكفاءات الكطنية لسد احتياجات المممكة سك ن
إعداد الكفاءات العممية المتخصصة البلزمة لبرامج كخطط التنمية في المممكة.

إجراء البحكث العممية األكاديمية كالتطبيقية.

اإلسياـ في نشر الثقافة العممية عف طريؽ عقد المؤتمرات كالندكات العممية.
تقديـ الخدمات الفنية في مجاؿ الكيمياء لمقطاعيف الحككمي كالخاص.

تشجيع تعريب العمكـ بالتأليؼ كالنشر كالترجمة .

أعضاء ىيئة التدريس بالقسم
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الدرجة العممية

التخصص الدقيق

م

االســـــــــــــــــم

1

أ.د.عبد الغني عبده يوسف عثمان

أستاذ

كيمياء حيوية

2

أ.د.فتحي عمي أبو شنب

أستاذ

كيمياء عضوية

3

أ.د .أشرف حسن فكرى عبد الوىاب

أستاذ

كيمياء عضوية

4

أ.د .عبد الرحمن عمى حسن فرغمى

أستاذ

كيمياء عضوية

5

أ.د.ياسر عبد المحسن النادي

أستاذ

كيمياء غير عضوية

6

أ.د.عماد أبو السعود عرب

أستاذ

كيمياء فيزيائية

7

أ.د .طارق مأمون حسن الجوجرى

أستاذ

كيمياء فيزيائية

8

د.مجدى منصور محمد السعيد

أستاذ مشارك

كيمياء فيزيائية

9

د.محمد حسين مصطفى أحمد

أستاذ مشارك

كيمياء عضوية

10

د.عماد مصباح السيد محمد التمبانى

أستاذ مشارك

كيمياء عضوية

11

د.عماد الدين محروس أبو النور

أستاذ مشارك

كيمياء عضوية

12

د .سامي قرني أحمد دسوقي

أستاذ مشارك

كيمياء عضوية

13

د.سامح رمضان حامد الجوجرى

أستاذ مشارك

كيمياء عضوية

14

د .عبد الناصر محمد أحمد

أستاذ مشارك

كيمياء غير عضوية

15

د.خالد ىاشم خالد حجاب

أستاذ مشارك

كيمياء غير عضوية

16

د.خالد فريج عبد اهلل حسن

أستاذ مشارك

كيمياء غير عضوية

17

د.ىشام حافظ السيد سكر

أستاذ مشارك

كيمياء فيزيائية

18

د.أيمن يحى أحمد مرسي

أستاذ مشارك

كيمياء فيزيائية

19

د .مدحت محمد المصيمحي

أستاذ مشارك

كيمياء فيزيائية

20

د.محمد سيد ثابت إسماعيل

أستاذ مشارك

كيمياء فيزيائية

21

د.عثمان بن موسى عثمان حكمي

أستاذ مساعد

معالجة المخمفات الصناعية السائمة

22

د .وليد محمد إسماعيل شوبك

أستاذ مساعد

كيمياء تحميمية

23

د .عالء الدين مصطفى صالح

أستاذ مساعد

كيمياء تحميمية

24

د.ىشام سميمان حسن محمد

أستاذ مساعد

كيمياء تحميمية

25

د.زينيم حسني محمد محمد

أستاذ مساعد

كيمياء تحميمية
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26

د .محمد أسد الدين السكار

أستاذ مساعد

كيمياء تحميمية

27

د.سيد كاشف عمي

أستاذ مساعد

كيمياء تحميمية

28

د.إبراىيم بن عمي محمد رديني

أستاذ مساعد

كيمياء عضوية

29

د .محمد ظافر يحيي عطيف

أستاذ مساعد

كيمياء تحميمية

30

د .حسن محمد عبد العزيز درويش

أستاذ مساعد

كيمياء عضوية

31

د.رزق السيد أحمد خضر

أستاذ مساعد

كيمياء عضوية

32

د.ديوان أكرم محمد شرف الدين

أستاذ مساعد

كيمياء عضوية

33

د.محمد صبري محمد مصطفى

أستاذ مساعد

كيمياء عضوية

34

د .ضياء عبد السميع إبراىيم عبده

أستاذ مساعد

كيمياء عضوية

35

د .السعيد عبد الحميد محمد

أستاذ مساعد

كيمياء عضوية

36

د.عمي عبد السيد محمد عمي ياسين

أستاذ مساعد

كيمياء غير عضوية

37

د .أسامة محمود سيد جمعة

أستاذ مساعد

كيمياء غير عضوية

38

د .حسام الدين جالل مرسي

أستاذ مساعد

كيمياء غير عضوية

39

د.عمي أحمد عمي سميمان

أستاذ مساعد

كيمياء غيرعضوية

40

د .بمرام كيران

أستاذ مساعد

كيمياء غيرعضوية

41

د .عمر ربيع سميمان

أستاذ مساعد

كيمياء فيزيائية

42

د .رحاب عبيد عزوز

أستاذ مساعد

كيمياء فيزيائية

43

د .فؤاد جمعة فؤاد متولي

أستاذ مساعد

كيمياء فيزيائية

44

د .أحمد عوض محمد عبد الجواد

أستاذ مساعد

كيمياء عضوية

45

د .طارق حسن عمى محمد

أستاذ مساعد

كيمياء فيزيائية

المحاضرون والمعيدون
الدرجة العممية

التخصص الدقيق

م

االســـــــــــــــــم

1

أ.محمد الدسوقى عبد الحميم

محاضر

كيمياء عضوية

2

مصطفي السبطي محمد الحسن

محاضر

كيمياء تحميمية

3

أ .أيوب محمد بكري أبو راية

محاضر

كيمياء تحميمية

4

أ .يونس محمد عموان بوعزيزي

محاضر

كيمياء عضوية
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5

أ.أحمد ديب حسن ديب

محاضر

كيمياء عضوية

6

أ.محمد محمود سميمان محمد جالىم

محاضر

كيمياء عضوية

7

امام صاحب سيد

محاضر

كيمياء غير عضوية

8

أحمد محمد اسماعيل الطواب

محاضر

كيمياء فيزيائية

9

أ .قدرى محمد أبو اليزيد اليمبى

محاضر

كيمياء فيزيائية

10

أ .عبد اهلل عمي العمري

محاضر

كيمياء فيزيائية

11

فيصل بن محمد غرم اهلل الزىراني

محاضر

كيمياء عضوية

12

أ .محمد ناصر أحمد الثقبي

معيد

كيمياء غير عضوية

13

أ.ماجد يحيى أحمد المشنوي

معيد

كيمياء غير عضوية

14

أحمد بن حسين عبد اهلل جوىري

معيد

كيمياء تحميمية

15

يوسف عيسى مخرش

معيد

كيمياء عضوية

16

ناصر جابر العامري

معيد

كيمياء عضوية

17

وليد بن محمد يحيى األمير

معيد

كيمياء فيزيائية

18

أ .فارس سممان حسن الفيفي

معيد

كيمياء تحميمية

19

أ.محمد حسين عمي عطيفو

معيد

كيمياء تحميمية

20

أ .وائل يحي عمي دغريري

معيد

كيمياء تحميمية

21

أ .خميل ابراىيم عيسي مدرمح

معيد

كيمياء تحميمية

22

أ .يحيى يوسف عطيف طوىري

معيد

كيمياء عضوية

23

أ .عبد الرحمن ىادى محمد حسيني

معيد

كيمياء فيزيائية

المبتعثـــون
م

االســـــــــــــــــم

التخصص الدقيق

1

أ .عبد اهلل عمي العمري

كيمياء فيزيائية

2

أ.فيصل بن محمد الزىراني

كيمياء عضوية

3

أ .محمد ناصر أحمد الثقبي

كيمياء غير عضوية

4

أ.ماجد يحيى أحمد المشنوي

كيمياء غير عضوية

5

أحمد بن حسين عبد اهلل جوىري

كيمياء تحميمية
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6

يوسف عيسى مخرش

كيمياء عضوية

7

ناصر جابر العامري

كيمياء عضوية

8

وليد بن محمد يحيى األمير

كيمياء فيزيائية

9

أ .فارس سممان حسن الفيفي

كيمياء تحميمية

10

أ.محمد حسين عمي عطيفو

كيمياء تحميمية

11

أ .يحيى يوسف عطيف طوىري

كيمياء عضوية

توزيع أعضاء ىيئة التدريس بالقسم حسب الدرجة العممية
الدرجة العممية

األعضاء

أستاذ مشارك أستاذ مساعد

أستاذ

اإلجمالي

محاضر

معيد

مبتعث

فني واداري

سعودي

0

0

3

2

12

11

2
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غير سعودي

7

13

22

9

0

0

0
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المجموع

7

13

25

11

12

11

2

81

التجييزات المكتبية
م

العــــــــــدد

الـنـــــــوع

1

حاســـب آلـــي مكــتبي

14

2

حاســب آلـــي محـمـول

53

3

آلــة تصويــر مستنــدات

2

4

طابعــــــــــــــة

7

5

القاعـــــــــــــات

14

6

المكــاتـــــــــــب

33

\

معامل القســــــــم
المختبر

النشاط

معمل الكيمياء الفيزيائيةG210

طالبي
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معمل الكيمياء غير العضويةG203

طالبي

معمل الكيمياء العضوية G201

طالبي

معمل الكيمياء الحيويةG 207

طالبي

معمل الكيمياء التحميمية1712

طالبي

معمل أبحاث التخرجG 703

بحثي

تشكيل لجان القسم

 -1لجنة الجداكؿ
م

االســـــــــــــم

1

د .سامح رمضان حامد الجوجري

2

د .عالء الدين مصطفى صالح

3

د .حسام الدين جالل مرسى

4

د.مدحت محمد المصيمحي

5

د .محمد سيد ثابت إسماعيل

6

د .عبد الناصر محمد أحمد

7

د .السعيد عبد الحميد محمد

8

د .سيد الكاشف

9

أ .احمد اسماعيل الطواب

 -2لجن ػ ػػة االختب ػ ػػارات
م

االســـــــــــــم

1

د .سامح رمضان حامد الجوجري

2

د .عالء الدين مصطفى صالح

3

د .حسام الدين جالل مرسى

4

د.مدحت محمد المصيمحي

5

د .محمد سيد ثابت إسماعيل
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6

د .عبد الناصر محمد أحمد

7

د .السعيد عبد الحميد محمد

8

د .سيد الكاشف

9

أ .احمد اسماعيل الطواب

 -3لجنػة اإلرشػاد االكاديمػي
م

االســــــــــــم

1

د .حسن محمد عبد العزيز درويش

2

أ.د.ياسر عبد المحسن النادي

3

د .عمى أحمد عمى سميمان

4

د.عماد مصباح السيد التمبانى

5

د.أيمن يحى أحمد مرسي

6

أ.د .عبد الغنى عبده يوسف

7

د .السعيد عبد الحميد محمد

8

د .ىشام سميمان حسن

-4لجنة النشاط البحث العممي
م

االســــــــــــم

1

أ.د.طارق مأمون الجوجري

2

أ.د.عماد أبو السعود عرب

3

د .وليد محمد اسماعيل شوبك

4

د.عماد مصباح السيد التمبانى

5

د.خالد فريج عبد اهلل حسن

6

د .عمى أحمد عمى سميمان

7

د.محمد حسين مصطفى أحمد

-5لجنػ ػػة الج ػ ػػكدة
74

االســــــــــــم

م
1

د.رحاب عبيد عزوز

2

أ.د.طارق مأمون الجوجري

3

د.ىشام حافظ سكر

4

د .حسن محمد عبد العزيز درويش

5

د.مدحت محمد المصيمحي

6

د .محمد سيد ثابت إسماعيل

-6المجنة االجتماعية
االســــــــــم

م
1

أ.د .عبد الرحمن عمى فرغمى

2

د.عماد الدين محروس أبو النور

3

د.خالد ىاشم خالد حجاب

4

د .ضياء عبد السميع إبراىيم عبده

5

أ .احمد اسماعيل الطواب

6

د.مدحت محمد المصيمحي

-7لجنة المعيديف كالمبتعثيف
م

االســـــــــــم

1

د.إبراىيم بن عمي محمد رديني

2

أ.د.طارق مأمون الجوجري

3

أ.د .عماد أبو السعود عبد المجيد

4

أ.د .ياسر عبد المحسن النادي

5

أ.د .عبد الرحمن عمى فرغمى

6

د .سامح رمضان حامد الجوجرى

-8لجنة األجيزة كالمعامؿ
م

االســـــــــــم
75

1

د.سامي قرني أحمد دسوقي

2

د.عماد الدين محروس أبو النور

3

د .محمد صبري محمد مصطفي

4

أ .احمد اسماعيل الطواب

5

أ .قدري محمد اليمبي

6

امام صاحب سيد

7

احمد ديب حسن ديب

-9لجنة الشؤكف الطبلبية
م

االســـــــــــم

1

د.إبراىيم بن عمي محمد رديني

2

د .سامح رمضان حامد الجوجرى

3

أ .فيصل محمد غرم اهلل الزىرانى

4

أ.محمد حسن عطيفة

5

أ .يحي طوىري

-10لجنة المعمكمات كاإلحصاء
م

االســـــــــــم

1

د.حسام الدين جالل مرسى

2

د .حسن محمد عبد العزيز درويش

3

د.رحاب عبيد عزوز

4

د .مجدى منصور محمد خطاب

-11لجنة خدمة المجتمع
م

االســـــــــــم

1

د.إبراىيم بن عمي محمد رديني

2

أ.د .عبد الغنى عبده يوسف

3

د.عمى عبد السيد محمد عمى

4

د .محمد حسين مصطفى
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5

د .محمد صبري محمد مصطفى

6

د.حسام الدين جالل مرسى

-12لجنة اإلشراؼ عمى مشركع التخرج
م

االســـــــــــم

1

د .مجدى منصور محمد خطاب

2

د .سامح رمضان حامد الجوجرى

3

د.رحاب عبيد عزوز

4

د .حسن محمد عبد العزيز درويش

5

د .زينيم حسنى محمد محمد

-13لجنة الخريجيف
م

االســـــــــــم

1

د .حسن محمد عبد العزيز درويش

2

أ.د .عبد الرحمن عمى فرغمى

3

د.رحاب عبيد عزوز

4

د .سامح رمضان حامد الجوجرى

5

د .مجدى منصور محمد خطاب
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ىـ1436/1435 المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل خالل العام الجامعي

 ـ حتى2014/9/14  المؤتمر الدكلي الخمسكف لمكيمياء النظرية – جامعة فيينا بالنمسا فى الفترة مف.1
) طارؽ مأمكف الجكجرل.د. ـ (أ2014/9/18
 المؤتمر الدكلى الثالث عشر فى عمكـ كىندسة البيئة بمدينة البندقية بإيطاليا فى الفترة مف.2
.) عثماف بف مكسى حكمي. ـ (د2015/4/14  ـ حتى2015/4/13
( بجامعة نبراسكا بالكاليات المتحدة األمريكية فىPolyChar 23)

 المؤتمر الدكلى لممكاد المتقدمة.3

.)ديكاف اكرـ. ـ (د2015/5/15  ـ حتى2015/5/11 الفترة مف
. ىػ بكمية العمكـ جامعة جازاف( د1436  رجب29 -كمية العمكـ- نحك بيئة تعمـ إبداعية-  كرشة عمؿ.4
) زينيـ حسني محمد محمد. د-  عمى أحمد عمي سميماف. د-  مدحت المصيمحي. د- محمد ثابت
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 .5كرشة عمؿ عف التفاعؿ اإلعبلمى الفعاؿ خبلؿ األزمات كالككارث  4 -رجب  1436ىػ  13-12جماد
األكؿ  1436ىػ -الشكاجرة الرياض -خميؿ إبراىيـ مدرمح -د.محمد بف ظافر عطيؼ -د.إبراىيـ بف
محمد رديني

تقارير لجان القسم الكيمياء
- 1لجنة األنشطة الطالبية:
أكالن :األنشطة الرياضية

المشاركة في بطولة الكمية الخامسة لسداسيات كرة القدم :في الفترة من 1435/12/28-27ىـ
تمت البطكلو بنظاـ الدكرم بيف فرؽ اقساـ الكمية المختمفة بممعب كمية المجتمع  .حيث لعب كؿ فريؽ ثبلث
مباريات عمى مدار يكميف كأقيمت مباريات نيائي البطكلة عمى نفس الممعب كفي حضكر سعادة الدكتكر/عبداهلل

الحسيف عميد الكمية ك سمـ سعادتو كفي نياية البطكلة كأس المركز األكؿ كالميداليات الذىبية لفريؽ قسـ األحياء

كالميداليات الفضية لفريؽ قسـ الفيزياء ك الميداليات البركنزية لفريؽ قسـ الرياضيات.
انًشبسكخ ف ٙثطٕنخ كهٛخ انؼهٕو انضبَٛخ ف ٙكشح انقذو ألػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانًُغٕثٔ ٍٛرنك ف ٙانفزشح يٍ

1436/4/22ىـ

-21

اقيمت البطكلة عمى ممعب سككر بجازاف بعد صبلة العصر مباشرة .أقيمت المسابقة بنظاـ الدكرم بحيث لعب كؿ

فريؽ أربع مباريات عمى مدار يكميف كتككف فريؽ القسـ مف

كأقيمت مباريات نيائي البطكلة عمى نفس الممعب كفي حضكر كتشريؼ سعادة عميد الكمية الدكتكر/عبداهلل بف

يحيى الحسيف كأقيمت البطكلة في جك مف الحب كالتعاكف .كحؿ فريؽ قسـ الكيمياء في المركز الثالث.

األنشطة االجتماعية-:

اليوم الرياضي االجتماعي لجميع منسوبي القسم يوم االثنين لموافق

الساعة الرابعة بعد صالة العصر مباشرة.

1435/12 / 26ىـ بممعب سوكر

برعاية كحضكر سعادة الدكتكر /إبراىيـ بف عمي رديني رئيس القسـ نظمت لجنة األنشطة بالقسـ اليكـ الرياضي
االجتماعي كذلؾ يكـ االثنيف المكافؽ

1435/12/26ىػ بعد صبلة العصر مباشرة عمى ممعب سككر بجازاف

بمشاركة جميع أعضاء ىيئة التدريس كمف في حكميـ بالقسـ .حيث بدأت فعاليات اليكـ باإلحماء بالجرم حكؿ
الممعب ثـ مباراة كرة القدـ بيف أعضاء ىيئة التدريس بعد ذلؾ قاـ سعادة رئيس القسـ بإلقاء كممة بمناسبة ىذا
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اليكـ ثـ قاـ سعادتو بتكزيع كاس البطكلة كالميداليات الذىبية كالفضية ألعضاء ىيئة التدريس .كبعد ذلؾ تناكؿ

أعضاء القسـ طعاـ العشاء في يكـ اجتماعي رائع.

ثانياً :األنشطة التي شارك فييا قسم الكيمياء والتي نظمتيا وحدة األنشطة الطالبية بالكمية

المشاركة في احتفاؿ كمية العمكـ بمناسبة اليكـ الكطني الرابع كالثمانيف لممممكة يكـ الثبلثاء المكافؽ

1435/11/29ىػ

المشاركة في مسابقة القرآف الكريـ كالسنة النبكية التي نظمتيا كحدة األنشطة الطبلبية بالكمية يكـ األربعاء

5/6

1436/ىػ.

المشاركة في االكلمبياد الثقافي العممي بيف أقساـ الكمية الذم نظمتو كحدة األنشطة الطبلبية بالكمية يكـ األربعاء

المكافؽ 1436/5/6ىػ

المشاركة المقاء المفتوح لسعادة العميد مع الطالب الذي نظمتو وحدة األنشطة الطالبية بالكمية

االثنين الموافق 1436/1/4ىـ

وذلك يوم

شارؾ طبلب قسـ الكيمياء في المقاء المفتكح الذم نظمتو كحدة النشاط الطبلبي بالكمية لسعادة الدكتكر /عبداهلل

الحسيف عميد الكمية مع الطبلب كذلؾ يكـ االثنيف المكافؽ

1436/1/4ىػ عمى مسرح الكمية في تماـ الساعة

الثانية عشرة ظي انر كحضر المقاء سعادة الدكتكر /يحيي بف سميماف مسرحي ككيؿ الكمية لشؤكف اإلدارية كالطبلبية

كسعادة ك سعادة الدكتكر /إبراىيـ رديني رئيس قسـ الكيمياء كحضر المقاء جمع غفير مف الطبلب الذم مؤل قاعة

مسرح الكمية منذ الساعة الحادية عشرة كالنصؼ صباحان.

برعاية كحضكر سعادة الدكتكر /إبراىيـ رديني رئيس قسـ الكيمياء ،كسعادة الدكتكر /محمد عطيؼ األستاذ

المساعد بقسـ الكيمياء كسعادة منسؽ قسـ الكيمياء كبعض أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ ،شارؾ طبلب قسـ

الكيمياء في اليكـ االجتماعي الترفييي لطبلب األنشطة بالكمية كالتي الطبلبي نظمتو كحدة النشاط الطبلبي بالكمية

كذلؾ يكـ األربعاء المكافؽ 1436/6/19ى ػ عمى شاطط الككرنيش الشمالي بجازاف الساعة الخامسة عص انر.

ندوة عامة "عن كمية العموم وسوق العمل" يوم االثنين 1436/1/10ىـ

شارؾ طبلب قسـ الكيمياء في الندكة التي نظمتيا كحدة األنشطة الطبلبية بالكمية بعنكاف" كمية العمكـ كسكؽ
العمؿ" يكـ االثنيف 1436/1/10ىػ ،كالتي حاضر فييا سعادة الدكتكر /عبداهلل الحسيف عميد الكمية حضر الندكة

سعادة الدكتكر/يحيى مسرحي ككيؿ الكمية لمشؤكف اإلدارية كالطبلبية ك سعادة الدكتكر /إبراىيـ رديني رئيس اؿقسـ
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كشارؾ طبلب القسـ في بطولة الجامعة الخماسية لكرة القدم لمعام

1436/1435ىـ عمى ممعب المدينة

الرياضية بجازاف في الفترة مف 1436/1/2ىػ كحتى 1436/1/6ىػ.

شارؾ طبلب القسـ في بطولة الجامعة في كرة الطائرة في الفترة مف 1436/5/21-17ىػ
التي أقيمت بالصالة المغطاة بمدينة الممؾ فيصؿ الرياضية كحقؽ الفريؽ نتائج جيدة حيث كصؿ إلى الدكر ربع

النيائي كحصؿ عمى كأس الفريؽ المثالي في البطكلة.
-2لجنة المؤتمر الطالبي السادس :

تـ انعقاد المؤتمر العممى السادس لطبلب كطالبات التعميـ العالى بجامعة جازاف فى  .كجاءت كممة معالى مدير
الجامعة فى افتتاح المؤتمرمشجعة لمطبلب كالطالبات حيث حثيـ عمى بذؿ المزيد مف الجيد لتطكير أبحاثيـ

لتحقيؽ التنمية المجتمعية المرجكة .كلعؿ ما يثمج الصدر كيبيج الخاطر أف حقؽ المؤتمر العممى لطبلب كطالبات
التعميـ العالى فى دكرتو الخامسة حراكا طبلبيا كبحثيا رفيعا عمى المستكل الطبلبى فى جميع المجاالت بكافة

كميات كاقساـ الجامعة .كما اتاح ليـ فرصة االلقاء كالتعارؼ كتبادؿ الخبرات كالمعمكمات كغذل لدييـ ركح

المنافسة الشريفة كالبناءة فاستحث قدراتيـ كمياراتيـ ليقدمكا مشاركات ثرية تبرىف عمى أف طبلبنا كطالباتنا عمى

قدر عمى مف التحصيؿ المعرفى .شاركت كمية العمكـ بحميع اقساميا فى ىذا المؤتمر بالعديد مف االكراؽ البحثية.
كما شارؾ قسـ الكيمياء بػ  11بحث طبلبي فى مجاالت الكيمياء المختمفة سكاء عمى ىيئة عركض تقديمية أك
ممصقات كأشرؼ عمى ىذه االبحاث عدد كبير مف أعضاء ىيئة التدريس .الجدكؿ التالى يكضح عنكاف البحث
كاسـ الطالب المتقدـ بالبحث كاالستاذ المشرؼ.

أسماء أعضاء ىيئة التدريس المشاركين فى المؤتمر العممي السادس للطالب 1436/1435ىػ
األعبرزح اٌّششفْٛ

َ

عٕٛاْ اٌجؾش

اٌّغبي

اٌطالة اٌّشبسوْٛ

-1

Synthesis of some new
pyridazino[4,5-b]indoles of potential
pharmaceutical interest

كًٛٛبء

ٔب٠ف ٠ؾ ٝ١عجذٖ عٍٛأٟ

د .عجذاٌشؽّٓ فشغٍٝ

-2

Studies on synthetic and
antimicrobial activity of some
phthalimide derivatives

كًٛٛبء

ِؾّذ ِجبسن اٌش١شأٟ

ا.د .اششف فىشٜ
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ٝٔ لشِٝ عب.د.

ش١ِشاد اال١خٍٝ١ؽغٓ عم-

بءًٛٛك

Chemical Composition, Antioxidant
and Antitumor Activities
of Salvadora persica Seeds

شٕتٛ اثٝ فزؾ.د.ا

ٜبعش ِؾّذ عجذٖ ؽّذ٠ ع١ سثٍٝعجذهللا ع-

بءًٛٛك

ٍٝجٌٙ اٜلذس.ا

 ِؾّذٝعِٛ ِؾّذ

بءًٛٛك

َاْ اوشٛ٠د.د

ٝش١ اؽّذ ِعٍٝؽغٓ ع

بءًٛٛك

ٜعشٛ طبسق اٌغ.د.ا

ّٝ ؽىٝغ١ؽغبَ ع

بءًٛٛك

ٜعشٛ طبسق اٌغ.د.ا

ٜذِٙ ٝعِٛ  ِؾّذٝعِٛ

بءًٛٛك

Theoretical investigation of
structure and electronic properties
of chemically modified DNA-bases

A New Facile Route for the
Synthesis of
4,6-diamino-3-cyano--2(1H)thioxopyridine
Spectrophotometric
microdetermination of 10-[2hydroxyphenylazo] anthrone
complexes
Renewable resource based
polyurethane/ montmorillonite clay
nanocomposites as anticorrosive
coating materials
Tautomerization of
tetraphosphoadenine molecule: A
computational study

ٝٔذ اٌزٍجب١ عّبد ِصجبػ اٌغ.د

 وجشٍٝ عٝ١ؾ٠ ِؾّذ

بءًٛٛك

Green and economic synthesis of 3Methyl-1- phenyl-1H-pyrazol5(4H)-one and its derivatives using
natural Catalysts

ٜبعش إٌبد٠ .د.أ

ًٝٔ خجشا٠عضّبْ عبٌٝخبٌذ اؽّذ عجذ-

بءًٛٛك

Purification of Phosphoric Acid
using Solvent Extraction Method

بءًٛٛك

Enamines. Synthesis and
Transamination Studies of (Z)-3(dimethylamino)-2-(4nitrophenyl)acrylonitrile

ٜعشٛ عبِؼ اٌغ.د

ٜ ؽذادٍٝع

-3

-4

-5
-6

-7

-8

-9

-10

-11

:  لجنة الجودة بقسم الكيمياء ىػ1436 / 1435 ما تـ انجازه مف انشطة الجكدة خبلؿ العاـ الجامعي
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.1

اجراء االسبكع التعريفي لمطبلب الجدد لمفصؿ االكؿ كالثاني مف العاـ الدراسي.

.3

العمؿ عمي اف تككف جميع القاعات الدراسية مزكدة دائما بكسائط ككسائؿ العرض الحديثة.

.2
.4
.5

تشكيؿ لجنة لمتابعة كفاءة المعامؿ.

كتـ إضافة معمؿ جديد لقسـ الكيمياء في العاـ الجامعي الحالي (معمؿ الكركمكتكجرافيا المتقدمة)

تـ تحديد مرشد أكاديمي لكؿ مجمكعة مف الطمبة عدد  416طالب لعدد  31عضك ىيئة تدريس بكاقع .1/12

.6

تـ التأكد مف االنتياء مف إعداد ممؼ المقرر في جميع مقررات الشعب المختمفة بالقسـ مع بداية الفصؿ الدراسي

.7

التاكيد مف ك جكد ممؼ البرنامج .

األكؿ لمعاـ الجامعي  30 ( .1436-1435مقرر )

.8

اشتراؾ طبلب القسـ بعدد

.9

-مراجعة المقررات الدراسية النظرية كالعممية داخؿ الشعب كاجراء ما يمزـ مف تطكير ليا كتحديث المراجع.ك

.10

-اجراء تحميؿ لبلختبارات الفصمية (الدكرم االكؿ ) لبعض المقررات النظرية كمناقشة الزمبلء فيما اظير حيكد

ق.
 1436-1435ػ

 11بحث في المؤتمر العممي لطبلب كطالبات التعميـ العالي لمعاـ الجامعي

مقارنتيا بما يتـ بالجامعات االخرم

كبير عف النسب المتكقعة كمناقشة االليات الخاصة بتحسيف نتائج الطبلب

المتعمم

أ.
-

بكاقع  62شعبة مف اصؿ  63شعبة ( استبياف المقرر) داخؿ القسـ ك اجراء استبيانات لبعض المقررات التي
تدرس خارج القسـ بقسـ االحياء ك بكمية اليندسة ( الفصؿ الدراسي االكؿ )

بكاقع  62شعبة مف اصؿ  62شعبة داخؿ القسـ ك  10شعب خارج القسـ بقسـ االحياء ك كمية اليندسة بالقصؿ

الدراسي الثاني

ب -استبياف البرنامج ( لطبلب المستكم السابع ك الثامف) بالفصميف الدراسييف االكؿ ك الثاني
جػ-استبياف الخريجيف ( تـ ارسالة لبعض الخريجيف –لك لـ يستجيبكا؟؟؟؟ ( .االستبيانات ارسمت

بااليميبلت المتكفرة لمخريجيف )
.11

تـ تحميؿ نتائج االختبارات لمعاـ الدراسي السابؽ  1435/34بالفصؿ الصيفي كقد اظيرت بعض المقررات حيكدا

عف النسب العامة لمنجاح  .كتـ دراسة تمؾ المقررات كتشكيؿ لجاف لمقارنة اعماؿ الطمبة كلـ يتـ اتخاذ ام اجراء
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مف قبؿ القسـ الف النتائج كانت مبررة الختبلؼ طرؽ التقييـ  ---كتـ التكصية بتكحيد طرؽ التقييـ لتقميؿ

الحيكد.

.12

تـ اعداد التقرير السنكم لمجكدة عف العاـ المنصرـ 1435/1434

.13

تـ تحميؿ نتائج الفصؿ الدراسي االكؿ مف العاـ الدراسي  1436/1435ك اكضحت النتائج عدـ كجكد حيكد في

.14

تـ اعداد ممخص لتكصيؼ المقررات بالمغة االنجميزية لعدد  30مقرر بالقسـ  3 +مقررات خارج القسـ بمساعدة

اغمب المقررات ككانت النتائج بمجمميا طبيعية.

اعضاء ىيئة التدريس ك الشعب المختمفة بالقسـ كجارم المراجية النيائية ليا مف قبؿ مختصيف بالمغة القرارىا مف

القسـ.
.15

حضكر عدد مف أعضاء ىيئة تدريس القسـ مؤتمرات متخصصة كعامة محمية كدكلية .

.17

اعداد العديد مف اكراؽ العمؿ الخاصة بالمجنة لتسييؿ العمؿ ك المتابعة ك التنفيذ

.19

منابعة اعماؿ لجنة مشركع بحث التخرج كمراجعة طرؽ التقييـ

.16
.18

تـ نشر ما يقرب مف  35بحثا عمميا تحت اسـ جامعة جازاف كيكجد حكالي

15

بحث تحت النشر.

تزكيد المعامؿ باألجيزة الحديثة كالمستمزمات المعممية .

.20

اجراء عدد  1كرشة لتدريب الزمبلء الجدد بالقسـ عمي اعماؿ الجكدة.

.22

كضع سياسة معتمدة مف مجمس القسـ لمتعامؿ مع الطمبة المتعثريف ككضع آلية لئلعبلف عنيا كتفعمييا.

.24

تحديث قاعدة بيانات اعضاء ىيئة التدريس كتكحيد شكؿ السيرة الذاتية ( ارسمت لمشعب كجارم استكماليا)

.21
.23
.25
.26

التنسيؽ مع أمكاف التكظيؼ ذات الصمة بالبرامج التي تقدميا الكمية إلرساؿ الطمبة لمتدريب لدييـ.
تزكيد اعضاء ىيئة التدريس بالتغذية الراجعة مف االستبيانات ك تحميؿ نتائج مقرراتيـ الدراسية

تحديث قاعدة بيانات المعامؿ كتجييزاتيا (ارسمت لمشعب كجارم استكماليا)

تكحيد الشكؿ العاـ لبلكراؽ المتداكلة بالقسـ ( شكؿ كرؽ االختبارات الدكرية -الفصمية  )...........بالتعاكف مع

لجنة الجداكؿ

.27

المساعدة في استبياف الجكدة الخاصة بالمكتبة داخؿ القسـ كتحميؿ نتائجة.

.29

تـ مراجعة الرؤية كالرسالة الخاصة بالقسـ كتشكيؿ لجاف مختمفة لذلؾ كتـ االنتياء مف صياغتيا بعد اجراء

.28

اجراء استبياف كحدة الجكدة بالكمية كتحميمة ( كفاءة الكحدة)
التعديبلت كحاليا تراجع لغكيا قبؿ اعتمادىا.
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.30

جارم اعداد التقرير السنكم لمجنة الجكدة بالقسـ.

-4تقرير لجنة اإلرشاد األكاديمي بقسم الكيمياء :
قامت المجنة بيذه االعماؿ داخؿ القسـ

الفصؿ الدراسي االكؿ

 عقد محاضرة عمي اليات الحذؼ ك االضافة ك كذلؾ الضكابط الجديدة لبلضافة لمطبلب حتى يتـ تخرج اكبر عدد
مف الطبلب كذلؾ فى يكـ االثنيف المكافؽ  1435 -11 -13ھ بحضكر اعضاء ىيئة التدريس بالقسـ ك السنة
التحضيرية

 حدثت المجنة قكائـ االرشاد االكاديمي الخاصة بكؿ عضك ك اعطت كؿ عضك مف اعضاء ىيئة التدريس بالقسـ
قائمة طبلب االرشاد الخاصة بو بتاريخ  1435 -11-13ھ
 االسبكع االكؿ مف الدراسة تـ عممية الحذؼ كاالضافة لعدد  87طالب مف القسـ باالليات الجديدة حيث يتـ الحذؼ
ك االضافة لمطالب بمعرفة المرشد االكاديمي الخاص بو ك يتـ مراجعة نمكذج الحذؼ ك االضافة مف قبؿ رئيس

لجنة االرشاد ك مطابقة الجدكؿ الجديد لمطالب فى الكقت حتى يسيؿ لشئكف الطبلب اتماـ عمميات الحذؼ ك

االضافة

 بالنسبة لتعديؿ الشعب يتـ التعديؿ بناء عمى تكصيات القسـ اال فى حاالت خاصة بعد مكافقة سعادة رئيس القسـ
 تـ اضافة مقرر  491كيـ  2مشركع بحث باليات المتفؽ عمييا مف القسـ كىي

 oاف تككف الساعات المتبقية لمطالبما بيف  44 - 34ساعة تدريسية معتمدة ك ذلؾ ليتسنى لمطالب التخرج فى
الفصؿ الدراسي الثاني
o

يضاؼ مقرر مشركع البحث لمطبلب فى المستكل السادس ك السابع ك الثامف

 oتـ التسجيؿ لعدد  97طالب اتـ المشركع ك تـ تكزيعيـ عمى اعضاء ىيئة التدريس بحيث اف يككف لكؿ عضك
ثبلثة طبلب اجز المقرر  96طالب ك طالب لـ يتـ المشركع بسبب الكفاة

 قامت المجنة يتحديث بيانات الطبلب بالقسـ ك حذؼ الطبلب الخرجيف فى الفصؿ الدراسي الثاني
ك حصر عدد الطبلب بالنسبة لسنة االلتحاؽ بالجامعة ك ىي كما فى الجدكؿ االتي
انغُخ

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

االعًبنٙ

ػذد انطالة

13

47

98

160

109

60

1

518
87



رُ ؽصش طالة اٌمغُ ف ٝعذاٚي وبالرٟ
انًششذ اعــى انطبنت

انشقى انغبيؼٙ

انًؼذل انزشاكًٙ

االَزاساد

انًقشساد

انغبػبد انًغغهّ

ك ذلؾ حتى يتسنى لممرشد االكاديمي معرفة حالة الطبلب التابعيف لو فى االرشاد االكاديمي

النتيجة بعد لحصر تـ تجميعيا فى الجدكاؿ االتية

جدكؿ يكضح العبلقة بيف عدد الطبلب ك المعدالت التراكمية
انًؼذل
انزشكًٙ

اكجش يٍ 4

3.5 - 3.99

3.00 - 3.49

2.5 - 2.99

2.00 - 2.49

اقم يٍ 2.00

ػذد انطالة

11

39

41

89

167

51

النتيجة لعدد االنذارات

جدكؿ يكضح الجدكؿ العبلقة بيف عدد الطبلب كاالنذارات
ػذد االَزاساد

ٔاحذ

اصٍُٛ

صالس

اسثؼخ اَزاساد يغ
فشصخ اخٛشح

االعًبنٙ

ػذد انطالة

21

18

11

1

51

 تـ حصر الطبلب المتعثريف دراسيا ك كذلؾ المكاد المتعثريف فى دراستيا كتـ اعبلف القسـ بيـ التخاذ
البلزـ كيكضح الجدكؿ عدد الطبلب المتعثريف فى كؿ مقرر مف المقررات الدراسية مف خطة القسـ
و

اعى انًقشس ٔ سيضِ

1
2
3
4
5
6
7

كًٛٛبء ػبيخ  101كٛى 3
كًٛٛبء ػبيخ ٔفٛضٚبئٛخ  201كٛى 4
كًٛٛبء انزحهٛم انحغً211 ٙكٛى 3
كًٛٛبء ػضٕٚخ انٛفبرٛخ  231كٛى 3
كًٛٛبء رحهٛهٛخ انزحهٛم انٕصَ212 ٙكٛى 3
كًٛٛبء انًغًٕػبد انشئٛغٛخ 221كٛى 4
كًٛٛبء ػضٕٚخ اسٔيبرٛخ 232كٛى 3

ػذد
انطالة
1
5
7
7
6
5
7

و
16
17
18
19
20
21
22

ػذد
اعى انًقشس ٔ سيضِ
انطالة
5
اطٛبف انًشكجبد انؼضٕٚخ  334كٛى2
يٛكبَٛكٛخ انزفبػالد انؼضٕٚخ 335كٛى 4 3
5
كًٛٛبء كٓشثٛخ  344كٛى 3
3
كًٛٛبء انُٕارظ انطجٛؼٛخ  436كٛى 3
2
كًٛٛبء فشاغٛخ 437كٛى 2
1
كًٛٛبء انًحبنٛم  445كٛى 3
4
كًٛٛبء انجٕنًٛشاد 446كٛى2
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8
9
10
11
12
13
14
15

دُٚبيٛكب حشاسٚخ  241كٛى 3
انزحهٛم انكشيبرغشاف313 ٙكٛى 3
كًٛٛبء انؼُبصش االَزقبنٛخ 322كٛى 3
كًٛٛبء ػضٕٚخ حهقٛخ غٛش يزغبَغخ 333كٛى
كًٛٛبء حشكٛخ  342كٛى 3
كًٛٛبء انغطٕػ ٔانحفض 343كٛى 3
طشق انزحهٛم انكٓشث314 ٙكٛى 3
كًٛٛبء رُبعقٛخ ٔ ػضٕفهضٚخ  323كٛى 3

3
1
4
4
4
2
4
4

23
24
25
26
27
28
29
30

كًٛٛبء انكى  447كٛى 3
يششٔع ثحش 491كٛى 2
طشق انزحهٛم االن 415 ٙكٛى 4
كًٛٛبء انالَضٛذاد ٔ االكزُٛذاد  424كٛى
َظشٚخ انًغًٕػبد 425كٛى 2
كًٛٛبء ػضٕٚخ رطجٛقٛخ  438كٛى 3
يجبدٖء انكًٛٛبء انحٕٚٛخ  439كٛى 3
كًٛٛبء ضٕئٛخ  448كٛى 2

4
1
1
1
1
3
2

 تـ حذؼ الطبلب المفصكليف ك المنسحبيف اضافة الطبلب القادميف مف السنة التحضيرية ك المحكليف مف
كميات اخرل لقكائـ االرشاد لبلعضاء ك تـ حصر عدد الطبلب في القسـ بيانات الطبلب فى جداكؿ طبقا

لمسجؿ االكاديمي لمطالب ابتداء مف

 2009الى  2014كتـ حصر طبلب كؿ سنة بقاعدة بيانات

خاصة بطبلب القسـ ك مف حصر البيانات
انغُخ
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ػذد انطالة انًُزظًٍٛ
12
55
109
176
105
60
1

ػذد انًفصٕن/ ٍٛانًُغحجٍٛ
1
---11
----------

انطالة انًؼززس/ ٍٚانًؤعهٍٛ
-----------------

 قامت المجنة باعداد قائمة مف السادة اعضاء ىيئة التدريس بالقسـ مكضحا فييا االسـ – الدرجة العممية
– الرقـ الكظيفي حتى يتـ اضافاتيـ عمى مكقع عمادة القبكؿ كالتسجيؿ نظر لحذؼ االعضاء مف قسـ
الكيمياء ك اضافتيـ الى قسـ الرياضيات اثناء تحديث المكقع اكؿ العاـ الجامعي ك ذلؾ لتسييؿ معرفة
المرشد االكاديمي الخاص بام طالب اثناء االطبلع عمى الجدكؿ ككذلؾ تعريؼ المرشد االكاديمي
بطبلب االرشاد الخاص بيـ ك معرفة حالة كؿ طالب مف حيث المعدؿ – خطة االرشاد – الممؼ
االكاديمي
تـ ارساؿ نسخة مف ممؼ  wordك نسخة مف ممؼ  excel sheetك لـ تتـ االضافة حتى االف
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 قامت المجنة بعمؿ اجتماع سعادة رئيس القسـ مع الطبلب الجدد ك تـ فى ىذا االجتماع بجمع بيانات
الطبلب الحضكر ك اضافاتيا عمي قاعدة بيانات القسـ فى لجنة االرشاد االكاديمي
 قامت المجنة بفحص خطة كؿ طالب بالقسـ ك ذلؾ لحصر الطبلب المتكقع تخرجيـ بالقسـ فى نياية
الفصؿ الدراسي االكؿ ك اعطت قائمة بيـ لمجنة الخرجيف بالقسـ
 قامت المجنة بعمؿ اعبلف لمطبلب المتعثريف بالقسـ كتـ عمؿ مقابمة مع بعض منيـ الذيف استجابك
لبلعبلف لمعرفة اسباب التعثر الدراسي بناء عمى تعميمات سعادة رئيس القسـ  ،ك اعممت اعضاء ىيئة
التدريس القائميف بتدريس مكاد التعثر الدراسي بيـ لحؿ الصعكبات التي يجدكنيا فى التحصيؿ العممي
 قامت المجنة بتحديد عدد  40طالب مف المتفكقيف بالقسـ كمرشحيف مبدئييف لمتدريب الدكلي فى الصيؼ
القادـ مع مراعاة القكاعد المنظمةلذلؾ ك اعطت بياناتيـ المتكفرة فى قاعدة بيانات القسـ لمجنة المختصة
الفصل الدراسي الثاني
 حدثت المجنة قكائـ االرشاد االكاديمي الخاصة بكؿ عضك ك اعطت كؿ عضك مف اعضاء ىيئة التدريس
بالقسـ قائمة طبلب االرشاد الخاصة بو بتاريخ  1436 -3-24ھ

 االسبكع االكؿ ك الثاني مف الدراسة تـ عممية الحذؼ كاالضافة لعدد

 128طالب مف القسـ باالليات

الجديدة حيث يتـ الحذؼ ك االضافة لمطالب بمعرفة المرشد االكاديمي الخاص بو ك يتـ مراجعة نمكذج

الحذؼ ك االضافة مف قبؿ رئيس لجنة االرشاد ك مطابقة الجدكؿ الجديد لمطالب فى الكقت حتى يسيؿ

لشئكف الطبلب اتماـ عمميات الحذؼ ك االضافة

 تـ اضافة مقرر  491كيـ  2مشركع بحث باليات المتفؽ عمييا مف القسـ كىي اف تككف الساعات المتبقية
لمطالب  44ساعة تدريسية معتمدة ك ذلؾ ليتسنى لمطالب التخرج فى الفصؿ الدراسي الثاني  71طالب

 قامت المجنة يتحديث بيانات الطبلب بالقسـ ك حذؼ الطبلب الخرجيف فى الفصؿ الدراسي الثاني 1435
1436-ھ

 تـ تحديث بيانات الطبلب بالقسـ حذؼ الطبلب الخرجيف فى الترـ االكؿ ك المتكقع تخرجيـ فى الترـ
الثاني ك الذيف ليـ عدد  23ساعة تدريسية اك اقؿ ك حصر المتكقع تخرجيـ فى الفصؿ الصيفي ك الذيف

ليـ ساعات تدريسية  10ساعات اك اقؿ بعد حذؼ الساعات المسجمة فى الفصؿ الدراسي الثاني ك تـ

90

عمؿ ممؼ خاص بالخرجيف ك كذلمؾ المتكقع تخرجيـ ك قاـ القسـ بامداد الشركات بتمؾ الممفات فى يكـ

المينة فى جدكؿ يكضح عدد الطبلب الطبلب الخرجيف ك سنة دخكليـ الكمية
انغُخ

2009

2010

2011

2012

االعًبنٙ

انؼذد

4

19

33

 2خبسط انخطخ

58

جدكؿ يكضح عدد الطبلب المتكقع تخرجيـ فى الترـ الثاني ك سنة دخكليـ الكمية
انغُخ

2009

2010

2011

2012

االعًبنٙ

انؼذد

4

12

45

61

122

رُ عذٚي ٛ٠ضؼ عذد اٌطالة اٌّزٛلع رخشع ُٙف ٝاٌفصً اٌص١ف ٚ ٟعٕخ دخ ٌُٙٛاٌىٍ١خ
انغُخ

2009

2010

2011

2012

االعًبنٙ

انؼذد

---

4

5

14

23

 تـ حذؼ الطبلب المفصكليف ك المنسحبيف اضافة الطبلب القادميف مف السنة التحضيرية ك المحكليف مف
كميات اخرل لقكائـ االرشاد لبلعضاء ك تـ حصر عدد الطبلب في القسـ بيانات الطبلب فى جداكؿ طبقا

لمسجؿ االكاديمي لمطالب ابتداء مف  2009الى  2014كتـ حصر طبلب كؿ سنة بقاعدة بيانات
خاصة بطبلب القسـ ك مف حصر البيانات

انغُخ

ػذد انطالة انًُزظًٍٛ

ػذد انًفصٕن ٔ ٍٛانًُغحجٍٛ

ػذد انطالة انًؼززس ٔ ٍٚانًؤعهٍٛ

2009

7

---

---

2010

27

7

1

2011

76

12

----

2012

166

12

5

2013

105

4

2

2014

60

-----

----

2015

1

----

--91

اما بالنسبة لبلنذارات فى الترـ الثاني تـ حصرىا كاالتي
ٔاحذ

عدد االَزاساد
ػذد انطالة

24

اصٍُٛ

صالصخ ٔ فشصخ اخشٖ

االعًبنٙ

15

14

53

 رُ االعزّبع ِع اٌطالة اٌؾبصٍ ٓ١عٍ ٝصالصخ أزاساد  ٚوزٌه اٌؾبصٍ ٓ١عٍ ٝاٌفشصخ االخ١شح ٌالعزّشاس فٝ
اٌذساعخ  ٚاٌطالة اٌّزٛلع رخشعِ ٚ ُٙعذٌ ُٙاٌزشاوّ ٟالً ِٓ  ٚ 2رعش٠فِٛ ُٙلف ِٓ ُٙؽ١ش االعزّشاس فٝ
اٌذساعخ ٌالٚي  ٚاٌشٚعٛة ف ٝاٌّعذي ٌٍضبٟٔ
 رُ ؽصش طالة اٌمغُ ِٓ ؽ١ش اٌّعذي اٌزشاوّ ٟؽ١ش ٚعذ اْ
عذٚي ٛ٠ضؼ اٌعاللخ ث ٓ١عذد اٌطالة  ٚاٌّعذالد اٌزشاوّ١خ
انًؼذل انزشكًٙ

اكجش يٍ 4

3.5 - 3.99

3.00 - 3.49

2.5 - 2.99

2.00 - 2.49

اقم يٍ 2.00

ػذد انطالة

21

30

47

96

177

53

 تـ حصر الطبلب المتعثريف دراسيا ك كذلؾ المكاد المتعثريف فى دراستيا كتـ اعبلف القسـ بيـ التخاذ البلزـ
كيكضح الجدكؿ عدد الطبلب المتعثريف فى كؿ مقرر مف المقررات الدراسية مف خطة القسـ
و

اعى انًقشس ٔ سيضِ
اطٛبف انًشكجبد انؼضٕٚخ  334كٛى2
يٛكبَٛكٛخ انزفبػالد انؼضٕٚخ 335كٛى 3

ػذد
انطالة
6
6

و

اعى انًقشس ٔ سيضِ

1
2

كًٛٛبء ػبيخ  101كٛى 3
كًٛٛبء ػبيخ ٔفٛضٚبئٛخ  201كٛى 4

ػذد
انطالة
3
12

16
17

8

3

كًٛٛبء انزحهٛم انحغً211 ٙكٛى 3

11

18

كًٛٛبء كٓشثٛخ  344كٛى 3

4
5

كًٛٛبء ػضٕٚخ انٛفبرٛخ  231كٛى 3
كًٛٛبء رحهٛهٛخ انزحهٛم انٕصَ212 ٙكٛى 3

4
7

19
20

كًٛٛبء انُٕارظ انطجٛؼٛخ  436كٛى 3
كًٛٛبء فشاغٛخ 437كٛى 2

4
3

6
7
8
9

كًٛٛبء انًغًٕػبد انشئٛغٛخ 221كٛى 4
كًٛٛبء ػضٕٚخ اسٔيبرٛخ 232كٛى 3
دُٚبيٛكب حشاسٚخ  241كٛى 3
انزحهٛم انكشيبرغشاف313 ٙكٛى 3

13
7
7
4

21
22
23
24

كًٛٛبء انًحبنٛم  445كٛى 3
كًٛٛبء انجٕنًٛشاد 446كٛى2
كًٛٛبء انكى  447كٛى 3
يششٔع ثحش 491كٛى 2

5
7
2
2

10
11

كًٛٛبء انؼُبصش االَزقبنٛخ 322كٛى 3
كًٛٛبء ػضٕٚخ حهقٛخ غٛش يزغبَغخ 333كٛى 3

3
14

25
26

طشق انزحهٛم االن 415 ٙكٛى 4
كًٛٛبء انالَضٛذاد ٔ االكزُٛذاد  424كٛى 3

2
2

12

كًٛٛبء حشكٛخ  342كٛى 3

6

27

َظشٚخ انًغًٕػبد 425كٛى 2

--92

13
14

كًٛٛبء انغطٕػ ٔانحفض 343كٛى 3
طشق انزحهٛم انكٓشث314 ٙكٛى 3

5
6

28
29

كًٛٛبء ػضٕٚخ رطجٛقٛخ  438كٛى 3
يجبدٖء انكًٛٛبء انحٕٚٛخ  439كٛى 3

4
3

15

كًٛٛبء رُبعقٛخ ٔ ػضٕفهضٚخ  323كٛى 3

6

30

كًٛٛبء ضٕئٛخ  448كٛى 2

2

 قامت المجنة بعمؿ اعبلف لمطبلب المتعثريف بالقسـ كتـ عمؿ مقابمة مع بعض منيـ الذيف استجابك
لبلعبلف لمعرفة اسباب التعثر الدراسي بناء عمى تعميمات سعادة رئيس القسـ  ،ك اعممت اعضاء

ىيئة التدريس القائميف بتدريس مكاد التعثر الدراسي بيـ لحؿ الصعكبات التي يجدكنيا فى التحصيؿ

العممي
 اعدت المجنة لقاء مفتكح بيف سعادة رئيس القسـ ك طبلب القسـ بمسرح الكمية ك ذلؾ لحؿ مشاكؿ
الطبلب التدريسية
 اعدت المجنة لقاء بيف سعادة رئيس القسـ ك الطبلب المتفكقيف بالقسـ ك ذك معدالت تراكمية

3.75

فاكثر ك كاف عددىـ  32طالب بقاعة اجتماعات القسـ

 قامت المجنة باعداد لكحة الشرؼ الخاصة بطبلب القسـ ك عددىـ  32طالب
 حصرت المجنة الطبلب الخرجيف ك المكاد المسجمة ليـ فى كؿ المستكيات ماعد مكاد المستكل الثامف
ك اعدت بيـ قكائـ خاصة بكؿ مقرر دراسي

 تـ حصرالمقررات المسجمة لمطبلب المتكقع تخرجيـ في الفصؿ الدراسي الثاني ك الترـ الصيفي ك
يكضح الجدكؿ عدد الطبلب المتكقع تخرجيـ في الفصؿ الدراسي الثاني ك الترـ الصيفي فى كؿ

مقرر مف المقررات الدراسية مف خطة القسـ ما عدا مقررات المستكل الثامف
و
1
2
3
4
5
6
7
8

اعى انًقشس ٔ سيضِ
كًٛٛبء ػبيخ  101كٛى 3
كًٛٛبء ػبيخ ٔفٛضٚبئٛخ  201كٛى 4
كًٛٛبء انزحهٛم انحغً211 ٙكٛى 3
كًٛٛبء ػضٕٚخ انٛفبرٛخ  231كٛى 3
كًٛٛبء رحهٛهٛخ انزحهٛم انٕصَ212 ٙكٛى 3
كًٛٛبء انًغًٕػبد انشئٛغٛخ 221كٛى 4
كًٛٛبء ػضٕٚخ اسٔيبرٛخ 232كٛى 3
دُٚبيٛكب حشاسٚخ  241كٛى 3

ػذد
انطالة

و

1
-1
-------2

16
17
18
19
20
21
22
23

اعى انًقشس ٔ سيضِ
اطٛبف انًشكجبد انؼضٕٚخ  334كٛى2
يٛكبَٛكٛخ انزفبػالد انؼضٕٚخ 335كٛى 3
كًٛٛبء كٓشثٛخ  344كٛى 3
كًٛٛبء انُٕارظ انطجٛؼٛخ  436كٛى 3
كًٛٛبء فشاغٛخ 437كٛى 2
كًٛٛبء انًحبنٛم  445كٛى 3
كًٛٛبء انجٕنًٛشاد 446كٛى2
كًٛٛبء انكى  447كٛى 3

ػذد
انطالة
1
26
4
48
13
13
9
23
93

9
10
11
12
13
14
15

انزحهٛم انكشيبرغشاف313 ٙكٛى 3
كًٛٛبء انؼُبصش االَزقبنٛخ 322كٛى 3
كًٛٛبء ػضٕٚخ حهقٛخ غٛش يزغبَغخ 333كٛى 3
كًٛٛبء حشكٛخ  342كٛى 3
كًٛٛبء انغطٕػ ٔانحفض 343كٛى 3
طشق انزحهٛم انكٓشث314 ٙكٛى 3
كًٛٛبء رُبعقٛخ ٔ ػضٕفهضٚخ  323كٛى 3

1
1
4
4
4
3
20

24
25
26
27
28
29
30

يششٔع ثحش 491كٛى 2
طشق انزحهٛم االن 415 ٙكٛى 4
كًٛٛبء انالَضٛذاد ٔ االكزُٛذاد  424كٛى 3
َظشٚخ انًغًٕػبد 425كٛى 2
كًٛٛبء ػضٕٚخ رطجٛقٛخ  438كٛى 3
يجبدٖء انكًٛٛبء انحٕٚٛخ  439كٛى 3
كًٛٛبء ضٕئٛخ  448كٛى 2

33
1
1
1
1
3
2

 اقترحت المجنة فكرة التسجيؿ المبكر لمقرر  491كيـ  2مشركع بحث

حيث حصرت الطبلب مف حيث الساعات المتبقية بعد الترـ الثاني بحذؼ الساعات المسجمة فى الترـ الثاني مف

الساعات المتبقية فى خطة الطالب ك حددت الطبلب الذيف ليـ ساعات  44اك اقؿ ك كاف عددىـ  81طالب

 اعمنت المجنة الطبلب بإعبلف فى لكحة اعبلنات القسـ ك تـ اعداد لقاء معيـ بمسرح الكمية بحضكر سعادة رئيس
القسـ ك بعض اعضاء ىيئة التدريس كاعمنت الفكرة ك يتـ االف اختيار الطبلب بالمشرفيف فى مشركع البحث حتى
يتـ اضافة المقرر فى بادية الفصؿ الدراسي االكؿ  1437 -1436ھ
 -5لجنة األجيزة والمعامل بقسم الكيمياء:
قامت المجنة خبلؿ العاـ الجامعي 1435/1434ىػ بالعديد مف األنشطة كالمياـ منيا:
تييئة وترتيب المعام ل لمفصلين الدراسيين من العام الجامعي  1435/1434ىـ

 تزكيد المعامؿ بجميع أدكات النظافة كالغسيؿ المناسبة

 تزكيد السبكرات الذكية بالمعامؿ بالكاببلت الكيربية البلزمة
 تنظيؼ كترتيب البنشات كالطاكالت كدكاليب الغازات بكؿ معمؿ

 تنظيؼ كترتيب جميع الكيماكيات عمى األرفؼ كترتيبيا طبقا لمنظاـ األبجدم

 غسؿ كتنظيؼ جميع الزجاجيات كترتيبيا طبقا لنكع كؿ منيا عمى األرفؼ كالطاكالت
 تجييز كؿ الككاشؼ المطمكبة لجميع المقررات العممية بكاقع عبكتيف مف كؿ كاشؼ لمفصميف الدراسييف
كاالختبارات النيائية ككضع الصؽ عمى كؿ كاشؼ

 تأميف احتياجات الشعب كمعمؿ الكيمياء العامة كمعامؿ اليندسة مف الكيماكيات كالزجاجيات لمفصميف الدراسييف
عف طريؽ المستكدع المركزم بالجامعة

94

 استبلـ طمبيو الشعب المختمفة كتكزيعيا عمى المعامؿ ككضعيا بأماكنيا مرتبة عمى األرفؼ كفي
متابعة األمن والسالمة بالمعامل

 تزكيد جميع المعامؿ بصيدلية اإلسعافات األكلية كالتأكد مف محتكياتيا

 تزكيد المعامؿ ببعض أدكات السبلمة الشخصية مثؿ النظارات كقفازات اليد ككذلؾ التأكيد عمى مشرفي المعامؿ
بضركرة إعبلـ الطبلب بطرؽ السبلمة العامة بالمعامؿ

 الػتأكد مف سبلمة طفايات الحريؽ بجميع المعامؿ

 الػتأكد مف سبلمة دكاليب الغازات المكجكدة ببعض المعامؿ
 التأكد مف سبلمة السبكرات الذكية بالمعامؿ

 مؤل جميع اسطكانات الغاز بالمعامؿ كصيانة بعضيا دكريان
 التخمص مف الكيماكيات المجيكلة كالمنتيية الصبلحية
جرد المعامل

 تـ جرد جميع الكيماكيات كاألجيزة بجميع المعامؿ كالتأكد مف مطابقتيا لما ىك منصرؼ بالفعؿ لعيدة القسـ
 تأميف احتياجات المعامؿ بالقسـ

 إعداد كاستبلـ كتكزيع طمبية القسـ مف الكيماكيات كالزجاجيات كاألدكات لمفصميف الدراسييف ككذلؾ احتياجات
الشعب بالقسـ الختبارات العممي كمشركع التخرج عمى مدار العاـ الجامعي مف المستكدع المركزم بالجامعة

قاعدة بيانات لمعامل القسم

 إعداد قاعدة بيانات عف معامؿ القسـ تشمؿ بيانات كحصر لجميع األجيزة كاألدكات المكجكدة بكؿ معمؿ كتكاريخ
التكريد كالتعميد لكؿ جياز
ميام أخرى




تنفيذ كرشة عمؿ بعنكاف األمف كالسبلمة في المختبرات العممية بالتعاكف مع لجنة األنشطة بالقسـ
متابعة عمميات التكريد كالفحص الفني كالتركيب لمبنكد المعمدة لمقسـ بالمنافسات المختمفة

 إعداد تصكر عف مقترحات القسـ بإنشاء معامؿ تدريسية كبحثية جديدة
 قائمة باألجهزة العلمية البحثية والتدريسية بمعامل القسم
Lab. No.
G203
G203

Number
1
1

Name of Apparatus
GC-MS
HPLC

No
1
2
95

2
1
1
1
1
1

G203
G203
G203
G203
G203
G203

3
4
5
6
7
8

UV Spectrophotometer
FTIR
Potentiostate \ Galvanostate
Fluorescence Spectrophotometer
Atomic Absorption
Flame photometer

لجنة الخريجين - 1اعداد قائمة بالطبلب الخرجيف بالفصؿ الدراسي الثاني  1435 – 1434ھ ك ذلؾ بحذؼ الطبلب الذيف رسبك
فى مقررات ك كذلؾ الخرجيف بافصؿ الدراسي الصيفي ك تمؾ القائمة تضـ بياناتيـ الشخصية ك المعدؿ التراكمي

ك طرؽ التكاصؿ معيـ

 - 2اعدت ممؼ خاص بالسجؿ االكاديمي لمخرجيف لمفصؿ الدراسي الثاني ككاف عددىـ  63طالب
سنة االلتحاق

2009

2010

2011

2012

االجمالي

عدد الطالب

8

21

34

--

63

 - 3اعدت المجنة احصائية بمعدالت الطبلب الخرجيف بالفصؿ الدراسي الثاني  1435- 1434فى الجدكؿ االتي
المعدل

اكبر من 4.00

3.50 – 3.99

3.00 – 3.49

2.50 – 2.99

2.00– 2.49

االجمالي

عدد الطالب

7

11

10

12

23

63

 - 4اعدت المجنة قائمة بالطبلب المتكقع تخرجيـ بالفصؿ الدراسي االكؿ بالتكاصؿ مع لجنة االرشاد االكاديمي تـ
اعبلف الطبلب باالتصاؿ بالمجنة ك ذلؾ لتحديث بياناتيـ ك طرؽ التكاصؿ معيـ ككاف عددىـ

يكضح الجدكؿ عدد الطبلب المتكقع تخرجيـ ك سنة االلتحاؽ بالجامعة

 59طالب ك

سنة االلتحاق

2009

2010

2011

2012

االجمالي

عدد الطالب

6

19

33

2

60

 - 5بعد الترـ االكؿ حدت المجنة الخرجيف بالفصؿ الدراسي االكؿ ك كاف عددىـ
الطبلب الخرجيف بالترـ االكؿ ك سنة االلتحاؽ بالجامعة

 58طالب ك يكضح الجدكؿ عدد

سنة االلتحاق

2009

2010

2011

2012

االجمالي

عدد الطالب

4

19

31

2

56
96

اعدت المجنة احصائية بمعدالت الطبلب الخرجيف بالفصؿ الدراسي االكؿ فى الجدكؿ االتي
المعدل

اكبر من 4.00

3.50 – 3.99

3.00 – 3.49

2.50 – 2.99

2.00– 2.49

االجمالي

عدد الطالب

2

11

8

12

23

56

 - 6اعدت المجنة قائمة بالطبلب المتكقع تخرجيـ بالفصؿ الدراسي الثاني بالتكاصؿ مع لجنة االرشاد االكاديمي تـ
اعبلف الطبلب باالتصاؿ بالمجنة ك ذلؾ لتحديث بياناتيـ ك طرؽ التكاصؿ معيـ ككاف عددىـ  -------ك

جدكؿ يكضح عدد الطبلب المتكقع تخرجيـ ك سنة االلتحاؽ بالجامعة
-7
سنة االلتحاق

2009

2010

2011

2012

االجمالي

عدد الطالب

4

12

33

52

101

 - 8اعدت المجنة قائمة بالطبلب المتكقع تخرجيـ بالفصؿ الصيفي بالتكاصؿ مع لجنة االرشاد االكاديمي تـ اعبلف
الطبلب باالتصاؿ بالمجنة ك ذلؾ لتحديث بياناتيـ ك طرؽ التكاصؿ معيـ ككاف عددىـ
يكضح عدد الطبلب المتكقع تخرجيـ بالترـ الصيفي ك سنة االلتحاؽ بالجامعة

28طالب ك جدكؿ

سنة االلتحاق

2009

2010

2011

2012

االجمالي

عدد الطالب

--

4

11

14

28

-7المجنة العممية
• عقد عدة لقاءات عممية (سيمينارات) حسب الجدكؿ المبيف أسفؿ
• المشاركة في مؤتمر طبلب الجامعة

• المشاركة في مسابقة االبتكار بالجامعة
و
1
2

ػُٕاٌ انًشبسكخ

رُفٛز

 Radiation modified polymersدْ .شبو عكش
for removal of hazardous pollutants
طالة انقغى انزٍٚ
شبسكٕا ف ٙانزذسٚت
رقذٚى ػشض ػٍ فزشح انزذسٚت
انصٛف ٙثغبيؼخ
كٕكًٍ/كٕسٚب انغُٕثٛخ

انزبسٚخ
1436-01-6
1436-01-13

97

3

4
5

6
7

 Doping, characterisation of Titanium-diد .ثبالساو كٛشاٌoxide and its application in photocatalytic
degradation
 Diatomite: Characterization, Modificationد .حغبو يشعٙ
and Application
 Recent Trends of Catalytic Activities ofد .يحًذ صبثذ
Material According to Their Structure and
Composition
 Salvadora Persica- TLC Agent For Theد .عٛذ كبشف ػهٙ
Separation of Antibiotics
 NMRد .عبي ٙقشَ ٙانذعٕقٙ
Phenomenon:
Concepts
and
Applications in Characterization of
Organic Compounds

1436-02-03
1436-05-05
1436-05-19
1436-06-25

-8لجنة الجداول
.1

أكالن :الجدكؿ الدراسى لمفصؿ الدراسى األكؿ لمعاـ الجامعى  1436-1435ىػ

اعداد الجدكؿ الدراسى لمسادة أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ( .جداكؿ أعضاء ىيئة التدريس)

 .2اعداد الجدكؿ الدراسى لممكاد العممية كتكزيعو عمى المعامؿ الطبلبية( .جداكؿ المعامؿ الطبلبية)

 .3اعداد الجدكؿ الدراسى لممحاضرات النظرية كتكزيعو عمى القاعات الدراسية( .جداكؿ القاعات الدراسية)
 .4اعداد العبء التدريسى لجميع السادة أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ.

ثانيا :الجدكؿ الدراسى لمفصؿ الدراسى الثانى لمعاـ الجامعى  1436-1435ىػ

.1

اعداد الجدكؿ الدراسى لمسادة أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ( .جداكؿ أعضاء ىيئة التدريس)

 .2اعداد الجدكؿ الدراسى لممكاد العممية كتكزيعو عمى المعامؿ الطبلبية( .جداكؿ المعامؿ الطبلبية)

 .3اعداد الجدكؿ الدراسى لممحاضرات النظرية كتكزيعو عمى القاعات الدراسية( .جداكؿ القاعات الدراسية)
 .4اعداد العبء التدريسى لجميع السادة أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ.

ثالثا :الجدكؿ الدراسى لمفصؿ الصيفى لمعاـ الجامعى  1436-1435ىػ

.1

اعداد الجدكؿ الدراسى لمسادة أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ( .جداكؿ أعضاء ىيئة التدريس)

 .2اعداد الجدكؿ الدراسى لممكاد العممية كتكزيعو عمى المعامؿ الطبلبية( .جداكؿ المعامؿ الطبلبية)

 .3اعداد الجدكؿ الدراسى لممحاضرات النظرية كتكزيعو عمى القاعات الدراسية( .جداكؿ القاعات الدراسية)

 .4اعداد العبء التدريسى لجميع السادة أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ المشاركيف فى الفصؿ الصيفى.
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رابعا :اعداد جدكؿ االختبارات النيائية لمفصؿ الدراسى األكؿ لمعاـ الجامعى  1436-1435ىػ

خامسا :اعداد جدكؿ االختبارات النيائية لمفصؿ الدراسى الثانى لمعاـ الجامعى  1436-1435ىػ

-9لجنة االختبارات الدورية بالقسم لمعام الجامعي 1435/1434ىـ
.1

أوالً :جدول االختبارات الدورية لمفصل الدراسى األول لمعام الجامعى  1436-1435ىـ

اعداد جدكؿ االختبار الدكرل األكؿ لمفصؿ الدراسى األكؿ لمعاـ الجامعى 1436-1435ىػ.

 .2اعداد جدكؿ المراقبات لجميع أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ لبلختبار الدكرل األكؿ لمفصؿ الدراسى األكؿ لمعاـ
الجامعى 1436-1435ىػ

 .3اعداد جدكؿ االختبار الدكرل الثانى لمفصؿ الدراسى األكؿ لمعاـ الجامعى 1436-1435ىػ

 .4اعداد جدكؿ المراقبات لجميع أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ لبلختبار الدكرل الثانى لمفصؿ الدراسى األكؿ لمعاـ
الجامعى 1436-1435ىػ.

ثانياً :جدول االختبارات الدورية البديمة لمفصل الدراسى األول لمعام الجامعى 1436-1435ىـ

 .1اعداد جدكؿ االختبار البديؿ لمفصؿ الدراسى األكؿ لمعاـ الجامعى 1436-1435ىػ.

اعداد جدكؿ المراقبات لبلختبار البديؿ لمفصؿ الدراسى األكؿ لمعاـ الجامعى 1436-1435ق

ثالثاً :جدول االختبارات الدورية لمفصل الدراسى الثانى لمعام الجامعى  1436-1435ىـ
.1

اعداد جدكؿ االختبار الدكرل األكؿ لمفصؿ الدراسى الثانى لمعاـ الجامعى 1436-1435ىػ.

 .2اعداد جدكؿ المراقبات لجميع أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ لبلختبار الدكرل األكؿ لمفصؿ الدراسى الثانى لمعاـ
الجامعى 1436-1435ىػ

 .3اعداد جدكؿ االختبار الدكرل الثانى لمفصؿ الدراسى الثانى لمعاـ الجامعى 1436-1435ىػ

 .4اعداد جدكؿ المراقبات لجميع أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ لبلختبار الدكرل الثانى لمفصؿ الدراسى الثانى لمعاـ
الجامعى 1436-1435ىػ.

رابعاً :جدول االختبارات الدورية البديمة لمفصل الدراسى الثانى لمعام الجامعى 1436-1435ىـ

 .2اعداد جدكؿ االختبارالدكرم البديؿ لمفصؿ الدراسى الثانى لمعاـ الجامعى 1436-1435ىػ.

 .3اعداد جدكؿ المراقبات لبلختبار الدكرم البديؿ لمفصؿ الدراسى الثانى لمعاـ الجامعى 1436-1435ىػ.

خامساً :األشراف عمى سير االختبارات الدورية لمفصل الدراسى األول لمعام الجامعى  1436-1435ىـ.
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 .1تجييز القاعات الدراسية المناسبة ألعداد الطبلب كتكزيع الطبلب عمييا.

 .2تكفير عضكيف مف اعضاء ىيئة التدريس لممراقبة فى كؿ قاعة دراسية (طبفا لجدكؿ المراقبات)
 .3رصد غياب الطبلب فى كؿ مقرر دراسى.

سادساً :األشراف عمى سير االختبارات الدورية لمفصل الدراسى الثانى لمعام الجامعى  1436-1435ىـ.

 .1تجييز القاعات الدراسية المناسبة ألعداد الطبلب كتكزيع الطبلب عمييا.

 .2تكفير عضكيف مف اعضاء ىيئة التدريس لممراقبة فى كؿ قاعة دراسية (طبفا لجدكؿ المراقبات)
 .3رصد غياب الطبلب فى كؿ مقرر دراسى.

سابعاً :األشراف عمى سير االختبارات الدورية لمفصل الدراسى الثانى لمعام الجامعى 1436-1435
 .1تجييز القاعات الدراسية المناسبة ألعداد الطبلب كتكزيع الطبلب عمييا.

 .2تكفير عضكيف مف اعضاء ىيئة التدريس لممراقبة فى كؿ قاعة دراسية (طبفا لجدكؿ المراقبات)

 -10لجنة المعمومات و االحصاء

قامت المجنة بتجميع بيانات عف كؿ مف

 - 1اعضاء ىيئة التدريس
 - 2طبلب القسـ

 - 3معامؿ القسـ

 - 4تجييز مكاتب اعضاء ىيئة التديس بالقسـ
 - 5قاعات القسـ

بالنسبة لبيانات اعضاء ىيئة التدريس ك معاكنييـ

يتككف الييكؿ التعميمي بقسـ الكيمياء مف كؿ 68عضك ىيئة تدريس ك معاكنييـ مكزعيف حسب الدرجة العممية 7
استاذ ك  13استاذ مشارؾ ك  22استاذ مساعد ك  11محاضر ك  12معيد ك كعدد المبتعثيف السعكدييف
محاضر ك  9معيد

2

تـ تجميع بيانات ىيئة التدريس ك معاكنييـ حسب كؿ تخصص فى الجداكؿ االتية
تخصص

فيزيائية

تحميمية

عضوية

غير عضوية

مجموع

عدد

16

15

25

12

68
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 -11لجنة أبحاث التخرج الطالبية:
نظـ قسـ الكيمياء الممتقى الطبلبى ألبحاث التخرج لطبلب القسـ

بكاقع ممتقي لمفصؿ الدراسي االكؿ كاخر لمفصؿ الدراسي الثاني في المكاعيد المحددة مف قبؿ القسـ لمطبلب عمى

مسرح كمية العمكـ برعاية سعادة الدكتكر /عبد اهلل بف يحيى الحسيف عميد الكمية

كقد قاـ سعادة الدكتكر /إبراىيـ بف عمى ردينى رئيس قسـ الكيمياء بدعكة لفيؼ مف االساتذة كالعمداء ك الككبلء

لمكميات المختمفة لمحضكر ك قد حضر الممتقي لمفصؿ االكؿ كالثاني لفيؼ منيـ  ،سعادة الدكتكر  /حافظ مكيف
ككيؿ الصيدلة لمشؤكف السريرية ،الدكتكر /أحمد عبد الحؽ ككيؿ عمادة البحث العممى ،سعادة الدكتكر /محمد

البراتى – رئيس قسـ الكيمياء الصيدالنية ،سعادة الدكتكر  /عثماف الحكمى ككيؿ عمادة الشؤكف الطبلب لممكىبة

 ،سعادة الدكتكر  /محمد بف ظافر عطيؼ لمحضكر إلى الممتقى .كقد أفتتح اؿفعاليات بكممة راعى الممتقى سعادة
عميد الكمية كقاـ سعادة رئيس القسـ بالترحيب بالضيكؼ كتمنى سعادة لمطبلب بالتكفيؽ .كعمى ىامش الممتقى

قاـ سعادة عميد الكمية كرئيس قسـ الكيمياء بتكريـ الدكتكر /محمد بف ظافر عطيؼ لمجيكدات سعادتو فى تجييز
مختبر الكركماتكجرافى الدقيؽ بالقسـ ،كتكريـ مدير إدارة الكمية األستاذ  /حمكد عبد اهلل عداكل  ،كفى الختاـ كرـ
طبلب القسـ المتميزيف مف قبؿ سعادة عميد الكمية كرئيس قسـ الكيمياء ،كقد قاـ أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ

باألشراؼ عمى 91بحث طبلبي لمفصؿ الدراسي االكؿ ك  71بحثاي طبلبيان لمفصؿ الدراسي الثاني ،ك شاركت 10
لجاف عممية لمممتقي االكؿ كمتميـ لمممتقي الثاني فى تقييـ أبحاث الطبلب العممية عمى مدار اليكـ.

برنامج فعاليات الممتقى:

- 1بدأت فعاليات الممتقى بتسجيؿ الطبلب بدءان مف الساعة .8:55 - 8:00
- 2بعد تبلكة آيات مف القرآف الكريـ.
- 3كممة راعى الممتقى عميد الكمية

- 4عرض شفيى لطبلب قسـ الكيمياء
- 5التكريـ مف قبؿ عميد الكمية كرئيس قسـ الكيمياء.

- 6جكلة حرة لممصقات الطبلب بقسـ الكيمياء مف الساعة .11:00-10:00
- 7تقييـ الممصقات مف قبؿ اعضاء ىيئة التدريس مف الساعة .12:30-11:00

101

رابعا ًا :قسم األحياء
الرؤيــة

أف يككف مف األقساـ الرائدة في عػمـ األحياء في المممكة كالعالـ

الرســالة

نمتزـ بتقديـ خدمة تعميمية متميزة كفؽ المعايير العالمية .نيتـ بكفاءة تكظيؼ المدخبلت كجكدة المخرجات ،كنعتمد

فمسفة الجكدة لتكفير بيئة تقدر الجيكد كتكافط النجاح في ضكء القيـ اإلسبلمية النبيمة .كتتركز جيكدنا في البحث
العممي لبناء شراكات فاعمة لفائدة البشرية كخدمة كالمجتمع.

األىــداف

 - 1تقديـ العمـ كالمعرفة في مجاالت عمـ األحياء في ضكء الخطط الدراسية المقررة.
 - 2إمداد سكؽ العمؿ بحاجتو مف المتخصصيف في عمـ األحياء لكي يتحممكا مسئكلية البحكث العممية كالمحافظة
عمى صحة البيئة كتأىيؿ ككادر كطنية رائدة.

 - 3إجراء الدراسات عمى الكائنات الحيكانية كالنباتية كالحشرات كاألحياء الدقيقة في المممكة ككذلؾ الدراسات البيئية في
مختمؼ مناطؽ المممكة.

 - 4مكاكبة التقدـ العممي كتطبيقاتو المختمفة في مجاالت عمـ األحياء.
 - 5تشجيع البحث العممي كتزكيد الطبلب كالطالبات بالميارات األساسية في ىذا المجاؿ.
 - 6الربط بيف عمـ األحياء كتطبيقاتيا كعبلقتيا بالمجتمع كالبيئػة.

 - 7تكثيؽ الركابط في تخصصات عمـ األحياء مع الجامعات كالييئات العممية السعكدية كالعربية كالعالمية.
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بيانات عن القســم
(أ) أسماء أعضاء ىيئة التدريس بالقسم
#
1
2

االســـــــــــــــــم
د .يحـيى بن سـميمان مســـرحي
أ.د .محمد بن عمي ربيع عبد اهلل

الدرجة العممية

التخصص الدقيق

الوظيفة

أستاذ مشارك

بيئــة نبـاتية

رئيس القسم ووكيل الكمية

أستاذ

عمــم الحشرات

أستاذ مشارك

بيولوجياجزيئية

عميد الدراسات العميا

فسيولوجيا النبات

مشرف وحدة الجودة بالكمية
مشرف وحدةالبحث العممى

وكيل الجامعة لمدراسات العميا
والبحث العممي

3

د .زراق بن عيسى الفــــــــــيفـــي

4

أ.د .أســــامو ىـــــنداوي ســـــــــــيــــد

أستاذ

5

أ.د .عبداهلل ثــــــروت عبـدالخالق

أستاذ

الفقاريات

6

أ.د .مجدي عبدالرحيم سيد عمي

أستاذ

وراثة حيوان

رئيس المجنة الثقافية

7

أ.د .محمود سيد أحـــمد صـالح

أستاذ

فسيولوجيا حيوان

مستشار عمادة التطوير األكاديمي

8

أ.د .محمد سيد عبدالحميد سيد

أستاذ

طحالب

مستشار إدارة االستقطاب

9

د .عــــــــــــــبـده مـــــــــرعـي حامـــد

أستاذ مشارك

بيئة نباتية

رئيس لجنة التجييزات

10

د .طارق محـــــــــــمـد عبدالغنــي

أستاذ مشارك

بكتريا

رئيس لجنة البحث العممى

11

د .عماد عبدالمنعـــــــــــــــم عباده

أستاذ مشارك

بيولوجيا جزيئية

منسق الجودة

12

د .عبدالرحمن محمد شــــــــــاطر

أستاذ مشارك

بكتريا

13

د .وائل طو السيـد قاســــــــــــــــم

أستاذ مشارك

تصنيف نبات

14

د .طـارق محمـد الشيـــــــــــــــخ

أستاذ مشارك

عمم الحشرات

رئيس لجنة الرحالت

15

د.أشرف محمـــد عــــــــــــيســــى

أستاذ مشارك

بكتريا

رئيس لجنة شؤون الطالب

16

د .محمــد محمـود مصـــــــطفى

أستاذ مشارك

طفيميات

17

د .ضياء الدين محمـد رضوان

أستاذ م شارك

فسيولوجيا نبات

رئيس لجنة الكنترول

18

د .محمد محسن العــــــــــولقـــي

أستاذ مساعد

أحياء دقيقة

مشرف وحدة اإلرشاد األكاديمي

19

د .تاج األصفياء أحمد عثمـان

أستاذ مساعد

فسيولوجيا الحيوان

رئيس لجنةاإلرشاداألكاديمي

20

د .محمـد عبد اهلل العــــــــــــــبـود

أستاذ مساعد

أحياء دقيقة

منسق القسم

21

د .حربـي عمـي ســـــــــــيد عمي

أستاذ مساعد

عمم المناعة

رئيس لجنةالنشاط الرياضي

22

د .سعيــد اســـــماعيل الخطيب

أستاذ مساعد

أحياء دقيقة
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23

د .عمـي السعيـد جــــــــــــــــــعفـــر

أستاذ مساعد

تصنيف نبات

24

د .خالد السيد ابو االسعاد الجيار

أستاذ مساعد

تقنية حيوية

25

د .محمـد أســـمم خــان

أستاذ مساعد

عمم الحشرات

26

د .ضياء عبدالفتاح محمد الوكيل

أستاذ مساعد

بكتريا

27

د .عادل محمد يحي الحبـابـي

أستاذ مساعد

بيئة بحرية

28

د .محمد جاويد كمال شمسـي

أستاذ مساعد

حبميات

29

د .سيــــد حسن عــــارف

أستاذ مساعد

عمم الحيوان

 30د .مبركؾ أبك زيد مػػبركؾ

أستاذ مساعد

عمـ الخمية

أستاذ مساعد

عمم النبات

31

د.ريميش موتشيكال

رئيس لجنةالبوابة االلكترونية

رئيس لجنة المبتعثين

مشرف المعشبة

(ب) المحاضرون والمعيدون بالقسم
#

االســـــــــم

الدرجة العممية

التخصص الدقيق

الوظيفة

ماجستير

فسيولوجيا نبات

محاضر

عمم الحيوان

محاضر

1

أ .عبدالرحمن سميمان مسرحي

ماجســـتير

3

أ .عمي بن محمد موسى أبو راسين

ماجستير

خمية وأنسجة

أ .أســد الديــن محمــد

ماجســـتير

حياء دقيقة

2
4
5
6

أ.وائل فارس السممي

أ .محـمد صــالح عبد الدايم

ماجستير

العموم البيئية

محاضر
محاضر
محاضر

أ .أحمد عيسى عباس الشباسي

ماجســـتير

عمم نبات

أ .شريف عادل محمود عجمي

ماجســـتير

خمية ووراثة

10

أ.نديم ابراىيم حسين الحسيني

ماجســـتير

أحياء دقيقة

محاضر

12

أ .التيامي عبداهلل

ماجســـتير

أحياء دقيقة

محاضر

7
8
9

11
13
14

أ .احمد حنفــي اسماعيــل

أ .محمد أحمد نبيو عــوض
أ.أحمد سعيد مبروك

أ .حسين سعيد ابوعميط القحطاني
أ .معيض سممان عمي يتيمـي

ماجســـتير
ماجســـتير
ماجســـتير

بكموريوس
بكموريوس

محاضر

عمم الحشرات

محاضر

نبات

محاضر

نبات

فسيولوجيا حيوان
أحياء

محاضر

محاضر
معيـــــد
معيـــــد
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(ج) المبتعثون
تاريخ بداية البعثة

التخصص الدقيق

جية االبتعاث

االســـــــــــــــــم

#
1

عبدا هلل سعد القحطاني

1435/10/29

تقنية حيوية

أمريكا

2

حسين موسى الناشري

1428

تموث وحماية البيئة

بريطانيا

3

أ .عدنـان عبداهلل بــاروم

1436/1/3

تقنية حيوية

أمريكا

4

أ .توفيق ىادي يحيى الفيفي

1436/3/15

البيئة النباتية

أمريكا

5أ .سمطان بن فطيس بن سعيد كدسة

1436

عمم الخمية

أمريكا

6

عبداهلل يحيى أحمد مشرقي

1434/10/12

ميكروبيولوجيا األغذية

أمريكا

7

أحمد إبراىيم حسن محاصي

1432/9/29

عمم الوراثة

أمريكا

8

مرعي محمد محمد صميمي

1435/10/30

فطريات

أمريكا

9

محسن عمي موسى خرمي

1433/09/15

عمم الحيوان

أمريكا

10

أحمد محمود محمد سميمان

1434/10/27

البيولوجيا الجزيئيو

أمريكا

11

أ .سعد مريع سعد القحطاني

1435/3/8

عمم الحشرات

أمريكا

12

أ.عمي خميس حسن العمري

1435/3/8

عمم بيئة الحيوان

أمريكا

13

أ .ناصر خميل ناصر حماطي

1434/11/20

فسيولوجيا نبات

أمريكا

14

أ .عبادي محمد حسين مشموي

1434/11/10

حشرات طبية

أمريكا

15

أ .يحيى عبدالرحمن عمي ىزازي

1435/3/10

بيئة نباتية

أمريكا

16

أ .سمطان محمد أحمد عريشي

1434/10/12

طفيميات

أمريكا

1435/10/22

نبات

أمريكا

 .17محمد بن عبداهلل عمي لشرم
أ

(د) توزيع أعضاء ىيئة التدريس بالقسم حسب الدرجة األكاديمية
الدرجة األكاديمية
أستاذ

أستاذ مشارك أستاذ مساعد

اإلجمالي
محاضر

معيد

مبتعث

فني

سعودي

1

2

0

3

2

17

2

27

غير سعودي

5

8

15

9

0

0

0

37

المجموع

6

10

15

12

2

17

2

64
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التجييزات المكتبية بالقسم
م

الـنـــــــوع

العـــــــدد

1

حاســـب آلــي مكـتبي

10

2

حاســب آلـــي محــمول

26

3

آلــة تصويـر مستنـــدات

1

4

طـابعـــــــــــة

3

5

القــــاعـــــــات

10

6

المكــاتــــــــــب

27

مختـــــبرات القســــــــم
م

المختبر

النشاط

مشرف المعمل

1

مختبر األحياء الدقيقة ()1

دراسة الكائنات الدقيقة (بكتيريا– فطريات)

د .خالد أبو األسعاد الجيار

2

مختبر األحياء الدقيقة ()2

دراسة الكائنات الدقيقة (فيروسات)

د .سعيد اسماعيل الخطيب

3

مختبر التقنية الحيوية

دراسة الكائنات الدقيقة

د .محمد عبد اهلل العبود

4

مختبر عمم النبات ()1

دراسة فسيولوجيا النبات

أ.د .أسامو ىنداوي سيد

5

مختبر عمم النبات ()2

دراسة تشريح وتصنيف النبات

د .ضياء الدين رضوان

6

مختبر عمم الحيوان ()1

دراسة وتشريح وفسيولوجيا حشرات

د .طارق الشيخ

7

مختبر عمم الحيوان ()2

دراسة تشريح وفسيولوجيا الحيوان

أ.د.عبداهلل ثروت عبدالخالق

8

مختبر خمية ووراثة

دراسة عمم الخمية والوراثة

أ.د .مجدي عبد الرحيم سيد

9

المعشـــــــــــــــــــبة

دراسة فمو ار المممكة

د .ريميش موتشيكال

تشكيل لجان القسم
لجنة :الجودة واالعتماد االكاديمي
م

االســــــــــــم

1

د .عماد عبد المنعم عباده

2

أ.د .أسامو ىنداوي سيد
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لجنة :االرشــــــاد األكاديمــــــى
م

االســـــــــم

1

د .تـاج االصفياء أحمــد عثمـان

2

د .طارق محمد عبدالغني

3

د .خالد أبو األسعاد الجيار

لجنـــة :البحــــــث العممـــــي
م

االســـــــــــم

1

د .طارق محمد عبدالغني

2

د .طارق الشيخ

3

د .خالد أبواالسعاد الجيار

لجنة :النشاط الطالبي
م

االســـــــــــم

1

د .مبروك أبوزيد مبروك

لجنة :األجيزة و المعامل
م

االســــــــم

1

د .عبده مرعي حامد

2

د .وائل طو قاسم

لجنـة :البوابـــة االلكترونيـــة
م

االســــــــــم

1

د .عمي السعيد جعفر

2

د .محمد اسمم خان

3

د .سعيد اسماعيل الخطيب
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لجنة :شئون المعيدين والمبتعثين
م

االســـــــــــــــــــــــــــم

1

د .عادل محمد الحبابي

لجنة :التعاون الدولي
م

االســـــــــــم

1

أ.د .مجدي عبدالرحيم سيد عمي

لجنــة :الرحـــــالت الطالبيــــة
م
1

االســـــــــــم
د .طــارق محمــد الشيــخ

لجنـة :الشئــون الطالبيــة
م

االســــــــم

1

د .أشرف محمد محمد عيسى

2

د .طـارق محمـد عبدالغنـي

3

د .مبروك أبوزيد مبروك

لجنــــة :الجـــــــــــداول
م

االســـــــــم

1

د .محمـد عبــد اهلل العبــود

2

د .طــارق محمــد عبدالغنـي

3

د .عبدالرحمن محمد أحمد شاطر

لجنة :شؤون الخريجين
م

االســــــــم
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1

أسمة ىنداوي
أ.د .ا

2

د.محمد العولقي

لجنة :المعشــــبة
االســــــــم

م
1

د .يحيى بن سميمان مسرحي

2

أ.د .أسامو ىنداوي سيد

3

د .ريميش موتشيكال

تقارير لجان القسم
 -1لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي :
 تنفيذ كرشة عمؿ لمنماذج الجديدة الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي لتكصيؼ كتقرير المقرر. تحديث بيانات ممؼ البرنامج كممؼ المقرر كتحديث تكصيؼ البرنامج كالمقررات. تحديث ممؼ اإلنتاج العممي ألعضاء ىيئة التدريس. -إنياء ممؼ مؤشرات األداء بالقسـ.

 إنياء ممؼ مخرجات التعمـ بالقسـ. -تنفيذ كتحميؿ استبانات التغذية الراجعة لمطبلب.

 المشاركة في عضكية لجنة الدراسة الذاتية بعمادة التطكير األكاديمي. التنسيؽ لمشاركة أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ في برامج التدريب الخاصة بعمادة التطكير األكاديمي. -2لجنــــة المعشبـــــة :
مؽػ ػ ػتنيات المعشبة.
 -تحديث ػ ػ

 تحديث مطبكعات المعشبة. إنشاء الدليؿ الرقمي لؤلسماء العربية لفمك ار منطقة جازاف. -إنشاء قاعدة البيانات الرقمية لفك ار منطقة جازاف.

 رحبلت ميدانية لجمع عينات فمك ار منطقة جازاف.109

 -3لجنة شئون المعيدين والمبتعثين :
 األرشفة اإللكتركنية لممفات المبتعثيف كالمعيديف بالقسـ. عمؿ ممفات لكؿ معيد كمبتعث بالقسـ.المبتعثيف بالخػارج.
ػ
 متابعة أكضاعلجنة شــؤون الطــالب :
 -4ــ
 استبلـ كفحص األعذار المقدمة مف طبلب القسـ كمطابقتيا لمضكابط المعمكؿ بيا. -التكصية باعتماد المقبكؿ مف األعذار الطبلبية ؿتعديؿ غياب الطالب.

 كتابة تقارير عف األعذار المقبكلة كالرفع بيا لكحدة شئكف الطبلب بالكمية. -5لجنة اإلرشاد األكاديمى :
 تكزيع طبلب القسـ عمى المرشديف األكاديمييف بمتكسط  24طالبا لكؿ عضك ىيئة تدريس.األكاديمييف.
ػ
المرشدمف
ػ
 -طباعة قكائـ بأسماء طبلب اإلرشاد األكاديمي كتكزيعوػا عمى

 متابعة المرشديف األكاديمييف في االتصاؿ بالطبلب كمساعدتيـ عمى تذليؿ المشاكؿ كالصعكبات.يتراكح عبئيـ الدراسي بيف صفر ساعة ك 11ساعة.
تعدمؿ جػداكؿ الطػالب الذيف ػ
ػ
 -6لجنة األنشطة الطالبية :

أوالً :النشاط الرياضي داخل الكمية:

 بطكلة كمية العمكـ لتنس الطاكلة كذلؾ يكـ الثبلثاء 1435/12/20ىػ :كحصؿ الطالب جابر عمى سراج
مف قسـ األحياء عمى المركز الثالث.

 بطكلة كمية العمكـ الخامسة لكرة القدـ عمى ممعب كمية المجتمع كذلؾ في الفترة مف

-27

1435/12/28ىػ :كحصؿ فريؽ طبلب قسـ األحياء عمى المركز األكؿ بالبطكلة ،كحصؿ الطالب عبد
الرحمف القرني (قسـ األحياء) عمى كأس ىداؼ البطكلة كحصؿ الطالب محمد عمى أحمد حفظي (قسـ

األحياء) عمى كأس أحسف حارس مرمى في البطكلة.
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 بطكلة كمية العمكـ في الفرفيره كاليككي كذلؾ يكـ األربعاء المكافؽ 1436/1/19ى ػ :حصؿ عمى المركز
األكؿ الطالب عمي محمد ختامي مف قسـ األحياء كقد احتؿ المركز الثاني لمبطكلة عمى عبدالرحمف

حزمي القرني مف قسـ االحياء كحصؿ الطالب سعد عمى سعد مف القسـ ايضان بالمركز الثالث.

 بطكلة كمية العمكـ في البمياردك كذلؾ يكـ األربعاء المكافؽ 1436/1/19ى ػ :حصكؿ الطالب محمد عمى
أحمد حفظي مف قسـ األحياء المركز الثاني لمبطكلة.

 بطكلة كمية العمكـ الثانية في كرة القدـ ألعضاء ىيئة التدريس كالمنسكبيف كذلؾ في الفترة مف
1436/4/22ىػ :حصؿ فريؽ القسـ مف أعضاء ىيئة التدريس بالمركز الرابع.

-21

ثانياً :النشاط الثقافي داخل الكمية:

 األكلمبياد الثقافي العممي الثالث بيف أقساـ الكمية :أقيمت فعاليات األكلمبياد الثقافي العممي يكـ األربعاء
1436/5/6ىػ عمى مسرح الكمية كفاز بالمركز األكؿ فريؽ قسـ األحياء.

 مسابقة القرآف الكريـ كالسنة النبكية األربعاء المكافؽ 1436/5/6ىػ :كحصؿ الطالب سميماف يحيى سميماف
غزكاني مف القسـ بالمركز األكؿ.



مسابقة الطالب المثالي بالكمية لمعاـ الجامعي 1436-1435ىػ :تـ ترشيح الطالب  /عمرك أبكر عريشي
مف قسـ األحياء ليفكز بمقب الطالب المثالي ليذا العاـ.

ثالثاً :األنشطة العممية داخل

الكمية:

 حضكر عدد مف الطبلب بالقسـ محاضرة عممية عامة بعنكاف "المؤشرات الحيكية لمتمكث بالمعادف الثقيمة"
لؤلستاذ الدكتكر /عبد اهلل ثركت عبد الخالؽ األستاذ بقسـ األحياء كذلؾ يكـ االثنيف المكافؽ

1436/1/24ىػ بمسرح الكمية.

رابعاً :األنشطة االجتماعية داخل الكمية:

 المقاء المفتكح لسعادة العميد مع الطبلب :حضكر عدد مف الطبلب بالقسـ المقاء المفتكح مع سعادة العمػيد
دكتكر /عبداهلل الحسيف كذلؾ يكـ الثبلثاء المكافؽ 1436/1/4ىػ عمى مسرح الكمية.


اليكـ االجتماعي الترفييي لمطبلب األربعاء

1436/6/19ىػ عمى شاطط الككرنيش الشمالي بجازاف:

حضر في ىذا اليكـ عدد مف طبلب القسـ كشاركيـ سعادة الدكتكر /يحيى سميماف مسرحي ككيؿ الكمية
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لمشؤكف اإلدارية كالطبلبية كرئيس القسـ ،الدكتكر /محمد عبد اهلل العبكد منسؽ القسـ ،األستاذ الدكتكر /

أساـ ق ىنداكم ،الدكتكر  /محمد العكلقي كعضك لجنة األنشطة بالكمية د /مبركؾ ابكزيد.

 رحمة داخمية إلى الشاطط الشمالي بجازاف 1436/6/24ىػ :شارؾ عدد مف طبلب القسـ برحمة داخمية
ككاف بيا بعض الفعاليات كالمسابقات بيف الطبلب.
خامساً :األنشطة التدريبية داخل الكمية:

 دكرة اإلسعافات األكلية ألخطار المعامؿ االثنيف المكافؽ 1436/5 / 18ىػ :حضر عدد مف طبلب القسـ
دكرة عممية بعنكاف "اإلسعافات األكلية ألخطار المعامؿ" كذلؾ يكـ االثنيف المكافؽ

1436/5/18ىػ

الساعة الحادية عشرة ظي انر بمعامؿ الكمية قاـ بتنفيذىا د .سامي قرني األستاذ المشارؾ بقسـ الكيمياء.

 دكرة األمف كالسبلمة في المعامؿ األربعاء المكافؽ 1436/5 / 20ىػ :حضر عدد مف طبلب القسـ دكرة
عممية بعنكاف "األمف كالسبلمة في المعامؿ" كذلؾ يكـ االربعاء المكافؽ

1436/5/20ىػ الساعة الثانية

عشرة ظي انر بمسرح الكمية نفذىا الدكتكر /سامي قرني األستاذ المشارؾ بقسـ الكيمياء.

سادساً :األنشطة العامة داخل الكمية:

 شارؾ عدد مف طبلب القسـ باحتفاؿ كمية العمكـ بمناسبة اليكـ الكطني الرابع كالثمانيف
الثبلثاء المكافؽ 1435/11/29ىػ بمسرح الكمية.

لممممكة يكـ

 شارؾ عدد مف طبلب القسـ في حضكر ندكة عامة "عف كمية العمكـ كسكؽ العمؿ" يكـ االثنيف
1436/1/10ىػ بمسرح الكمية.

 حفؿ تكريـ المتميزيف عمميان بالكمية لمعاـ الجامعي 1436/1435ىػ بمسرح الكمية :تـ ترشيح خمس طبلب
مف القسـ لمتكريـ.

 حفؿ ختاـ األنشطة الطبلبية بكمية العمكـ لمعاـ الجامعي 1436/435ىػ بمسرح الكمية :شارؾ عدد كبير
مف طبلب قسـ األحياء في اؿحفؿ كتـ تكريـ الطبلب المتميزيف كالمشاركيف باألنشطة خبلؿ العاـ الدراسي
كمنحيـ شيادات تقدير.

مستوي الجامعـة - :
ـ
علي
مشاركات ـ
ـ

 بطكلة الجامعة في تنس الطاكلة 1435/12/25ىػ بصالة كمية اليندسة.
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 بطكلة الجامعة في كرة القدـ الخماسية (1436/1/6-2ىػ) بممعب المدينة الرياضية بجازاف.
 بطكلة الجامعة في السباحة (1436/01/4ىػ) بالمدينة الرياضية بجازاف.

 باليكـ االجتماعي لطبلب الجامعة 1436/1/15ىػ المنظـ مف عمادة شؤكف الطبلب.
 -7لجنة البحث العممي وتحكيم االبحاث الطالبية :
 تنفيذ فعالية عف كيفية إعداد البحث العممي عمى مسرح الكمية. مشاركة القسـ بالممتقى العممي السادس لطبلب الجامعة بمسرح الجامعة. -شارؾ طبلب قسـ األحياء بعدد مف األبحاث.

قائمة الطالب الفائزين الممتقى العممي السادس بجامعة جازان

و
1

2

3

انطالة انفبئضٌٔ
ػجذ هللا يحًذ عهًبٌ انحشٚصٗ
خبنذ يحًذ عؼفش٘
ٚحَ ٗٛبصش انششٚف
ػجذ هللا يحًذ عهًبٌ انحشٚصٗ
خبنذ يحًذ عؼفش٘
ٚحَ ٗٛبصش انششٚف
ثذس ػه ٙانفٛفٙ

انًشكض
انًشكض انغبثغ ف ٙيغبثقخ رحكٛى
األثحبس

انزخصص
أحٛبء

انًشكض انخبيظ إنقبء

أحٛبء

انًشكض انغبثغ اثزكبس

أحٛبء

 -8لجنة الموقع االلكتروني بالمغة العربية :
بالقسـ.
ػ
 االنتياء مف اثنيف كثبلثيف مكقع ألعضاء ىيئة التدريس إنشاء سبعة كثبلثيف مكقع لطبلب القسـ المستكم السابع كالثامف. إنشاء صفحات خاصة بالمعشبة النباتية. -إنشاء صفحة خاصة بالخريجيف بالقسـ.

 نشر ممخص مشاريع الطبلب عمي المكقع الخاص. -نشر ممخص بعض بحكث أعضاء ىيئة التدر ػمس.
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المكؽع الخاص.
ػ
 -نشر ممخص خطة القسـ عمي

 -نشر كصؼ مقررات القسـ عمي المكقع الخاص.

ق.
 نشر أسماء مياـ لجاف القسـ لمعاـ الجامعي  1436 -1435ػ -9لجنة الموقع االلكترونى بالمغة اإلنجميزية :
 ترجـ ة أسماء كبيانات أعضاء ىيئو التدريس بالمغو االنجميزيو كرفعيا عمى مكقع القسـ. -10لجنـــــة الكنتـــــرول :
 تنظيـ ممؼ لكؿ مقرر بالقسـ ليسيؿ الكصكؿ إلييا حاؿ الحاجة كاالحتفاظ فيو بما يمي:كشكؼ بدرجات النصفي مف ( .)20كسكؼ يتـ استبلـ األتي بعد االختبارات النيائية
كشكؼ النتائج النيائية.

 أكراؽ إجابة الطبلب لبلختبار النيائي. - 11لجنــــــة التأديـــــب :
 تكزيع الئحػة تأديب الطبلب عمى أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ الطبلعيـ عمى أحكاـ البلئحة. -تطبيؽ الئحة تأديب الطبلب كضبط سمكؾ الطبلب داخؿ القسـ كالكمية.

المتاحة في الجامعػة.
ػ
 تيذيب سمكؾ الطبلب المخالفيف ،كمعالجة سمككيـ باألساليب التربكيةالتم تحػاؿ اليو ػا.
المخالؼات ػ
ػ
 -النظر في قضايا الطبلب التأديبية ك

 -متابعة التحقيقات ،كالتأديب مع الطػالب كدع ػكة مف تدعػك الحاجػة إلى سـ ػاع أقك ػاؿق.

 التكصية بالعقكبات التأديبية عمى الطبلب المخالفيف لؤلنظمة كالمكائح المعمكؿ بيا في الجامعة - 13لجنة الرحالت – قامت لجنة الرحبلت بالقسـ بتنظيـ عدد  10رحبلت عممية ٌطالة اٌّغز ٜٛاٌضبٌش ٚ
–
اٌغبدط  ٚاٌضبِٓ خالي اٌفصً اٌذساع ٟاألٚي  ٚاٌضبٔ ٟإٌ ٝأِبوٓ  ٚث١ئبد ِخزٍفخ (عجً اٌعجبدي
اٌعبسضخ – اٌّشوض اٌٛطٌٕٕٛ ٟالً األِشاض – ٚاد ٞث١ش – ِٕطمخ اٌّبٔغشٚف – ِشوض اٌجؾٛس اٌطج١خ
ثىٍ١خ اٌطت – شبطئ اٌّشعبْ – طش٠ك اٌع١ذاث - ٝطش٠ك صج١ب  -ف١فب).
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الكتب المنشورة ألعضاء هيئة التدريس
#
Book Title
1 Plant Biology

Authors
Al-Bayoumi A., Saleh
Y., Sayed O.H., Turki A.
of Al-Bayoumi A., Saleh
Y., Sayed O.H.
Sayed O.H.

2 Fundamentals
Botany
3 Introductory
Botany
4 Illustrated Manual
of Flora of Jazan
Region
5 Cell Biology
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Yahya S. Masrahi

Al-Robaie A.A., Al-Fifi
Z.I., Sayed O.H., AboZina F.S.

Publisher
Qatar University
Press, Doha
El-Dar El-Arabia,
Cairo
Engineering Bureau
Publishers Cairo
Okaz Press, Riyadh

ISBN
99921-21-73-4

Year
1996

977-258-143-5

2000

Dar Al-Kotob
No. 4344/2000
987-603-011278-4

2000

Okaz Press, Riyadh

978-603-017596-3

2015

2013

المؤتمرات والندوات العلمية التي حضرها أعضاء هيئة التدريس داخل المملكة
خالل العام الجامعي 1436/1435هـ
 1أ.-د .أسامو ىــنداوي ســيد
 كرشة عمؿ "تقرير الدراسة الذاتية" – عمادة التطكير األكاديمي. كرشة عمؿ "صياغة الرؤية كالرسالة" – كحدة الجكدة بكمية العمكـ. -كرشة عمؿ "تصميـ االختبارات" – كحدة الجكدة بكمية العمكـ.

 تنفيذ البرنامج التدريبي "نحك بية تعمـ إبداعية" كمية العمكـ جامعة جازاف كك ازرة التعميـ. -عضك لجنة الدراسة الذاتية بعمادة التطكير األكاديمي.

 2أ.-د .عبداهلل ثروت عبدالخالق

 حضكر كرشة عف المكتبة الرقمية – المكتبة المركزية -حضكر المقاء األكاديمي الثاني " تجكيد االختبارات كالتقكيـ " -مقر الجامعة الرئيسي

 -منسؽ الكمية في المؤتمر الطبلبي السادس لطبلب كطالبات التعميـ العالي بجدة -قاعة الممؾ فيصؿ

لممؤتمرات -جامعة الممؾ عبدالعزيز بجدة .

 .أشرف محمد محمد عيسى 3د
 المشاركة بالملتقى الطالبً السادس بجامعة جازان ؽضٛس ٚسشخ عًّ عٓ اعزخذاَ ثشٔبِظ عّت " -"JUMPعبِعخ عبصاْ حضور ٌوم األبحاث الطبٌة الخامس بجامعة جازان:)(Disaster medicine :Creating agenda for action
 اٌّشبسوخ ثجؾش وّزؾذس ف ٟاٌٍمبء اٌضالصٌٍ ْٛغّع١خ اٌغعٛد٠خ ٌعٍ َٛاٌؾ١بح اٌز ٜال ُ١ثزجٛن  ٚاٌؾصٛيعٍ ٝاٌّشوض اٌضبٔ ٝوأفضً ثؾش اٌمبء  ٚعٕٛاْ اٌجؾش:

”“Antimicrobial potentiality of consolidation polymers impregnated with copper nanoparticles

 .طارق محمد عبدالغني أحمد 4د
-حضكر المقاء األكاديمي الثاني " تجكيد االختبارات كالتقكيـ " -مقر الجامعة الرئيسي.

 -حضكر الممتقى األٚي ٌإلثذاع ٚس٠بدح األعّبي – عبِعخ عبصاْ
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 .محمد عبداهلل العبود 5د
 -حضر برنامج تدريبي لمدة  5أياـ بعنكاف " اتجاىات حديثة في التعميـ االلكتركني ػ جامعة جازاف.

 -ؽضش ٚسشخ عًّ عٓ اعزخذاَ ثشٔبِظ عّت " -"JUMPعبِعخ عبصاْ.

 -حضر المقاء األكاديمي الثاني " تجكيد االختبارات كالتقكيـ " -مقر الجامعة الرئيسي.

ـ حضر الممتقى األٚي ٌإلثذاع ٚس٠بدح األعّبي – عبِعخ عبصاْ .

 -البرنامج التدريبي "نحك بية تعمـ إبداعية" كمية العمكـ جامعة جازاف كك ازرة التعميـ.

 .عماد عبد المنعم عباده 6د

البرنامج التدريبي "نحك بية تعمـ إبداعية" كمية العمكـ جامعة جازاف كك ازرة التعميـ.

 .سعيد اسماعيل خطيب 7د

البرنامج التدريبي "نحك بية تعمـ إبداعية" كمية العمكـ جامعة جازاف كك ازرة التعميـ.

 .محمد أسمم خان 8د

البرنامج التدريبي "نحك بية تعمـ إبداعية" كمية العمكـ جامعة جازاف كك ازرة التعميـ.

الدورات التدريبية وورش العمل التي حضرها أعضاء هيئة التدريس
 الممتقى العممي السادس لطبلب كطالبات الجامعة  27-26محرـ 1435ىػالعؿكـ.
 كرشة عمؿ "صياغة الرؤية كالرسالة" بكميػة ػ -كرشة عمؿ "تصميـ االختبارات" بكمية العمكـ.

 -محاضرة "القبكؿ كالتسجيؿ حقائؽ كاضاءآت" عمادة القبكؿ كالتسجيؿ مسرح الجامعة.

الدورات التدريبية وورش العمل التي حضرها الطالب في القسم خالل العام الجامعي
1436/1435هـ
 دكرة تدريبية عف جمع كحفظ العينات النباتية – في الفترة  25 ،24جماد األكلى 1436ىػ  -حضرىا  36طالبا كرشة عمؿ عف " كيفية كتابة السيرة الذاتية ،خطاب التغطية ك االعداد لممقابمة الشخصية " في الفترة 18-17 1436/1/ىػ  .حضرىا  76طالبا مف مختمؼ أقساـ كمية العمكـ .

 كرشة عمؿ عف " أساسيات العمؿ في المعامؿ البيكلكجية " في االياـ  17ك  19ك  1436/5 / 21ىػ لمدةساعة لكؿ يكـ ،في معامؿ القسـ -حضرىا  33طالبا .
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خدم ـــة المجتم ـــع
 مشروعات خدمة المجتمع- 1
#

Project Title

1 Effect of salinity on soil
molecular structure in
Jazan Region
2 Modern integrated
management of
halothermophilic
biofertilizers for
enhancing agricultural
soil fertility in Jazan
3 Bioimpact of growth
inhibitor and
entemopathogenic fungi
on the desert locust:
present status and future
concerns in KSA
4 Plant Diversity and
Conservation of Genetic
Resources in a
Biodiversity Hotspot
Southwest of Saudi
Arabia
5 In vitro anticancer
activity of some plant
extracts from Jazan
Region

Principal
Funding Agency
Investigator
Osama H.
Deanship for Scientific
Sayed
Research , Jazan Univ.

Year

Duration
(Years)
1

1433
(2011)

Tarek M.
Abdelghany

Deanship for Scientific
Research , Jazan Univ.

1436
(2014)

1

Tarek
Elsheikh

Deanship for Scientific
Research , Jazan Univ.

1436
(2014)

1

Osama H.
Sayed

Deanship for Scientific
Research , Jazan Univ.

1436
(2014)

1

Yahya S.
Masrahi

Center of Research and
Environmental Studies

2013

1

: تحكيم الرسائل العلمية- 2
شارؾ أعضاء ىيئة التدريس في تحكيـ الرسائؿ العممية بالجامعات السعكدية
– بقسـ النبات كاألحياء

 في تحكيـ رسالة الطالب عبد الرحمف المسمـ-  أسامو ىنداكم سيد.د. شارؾ أ.الدقيقة بكمية العمكـ جاكعة الممؾ سعكد
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 - 3تحكيم األبحاث العلمية :
- 1شارؾ أعضاء ىيئة التدريس في تحكيـ األبحاث العممية الخاصة بالمؤتمر العممي السادس لطبلب
كطالبات التعميـ العالي بجدة في الفترة مف 13-10جمادم أكؿ 1436ىػ .
- 2األعزبر اٌذوزٛس أعبِٗ ٕ٘ذا ٞٚع١ذ – رؾى ُ١اإلٔزبط اٌعٌٍّ ٟعض١٘ ٛئخ رذس٠ظ ثغبِعخ شمشاء
- 3األعزبر اٌذوزٛس أعبِٗ ٕ٘ذا ٞٚع١ذ – رؾى ُ١سعبٌخ اٌذوزٛساٖ اٌخبصخ ثبٌطبٌت عجذ اٌشؽّٓ اٌّغٍُ ثمغُ
إٌجبد ٚاألؽ١بء اٌذل١مخ وٍ١خ اٌعٍ َٛعبوعخ اٌٍّه ععٛد
- 4األعزبر اٌذوزٛس أعبِٗ ٕ٘ذا ٞٚع١ذ – رؾى ُ١ثؾش ٌذٚس٠خ  Open Spectroscopyثبٌّشوض اٌمِٟٛ
ٌٍجؾٛس ثّصش.
- 5

الدكتكر  /طارؽ محمد عبدالغني  ،االستاذ المشارؾ بالقسـ محاضرة بعنكاف "أمراض كآفات نحؿ العسؿ "

في الميرجاف األكؿ لنحؿ العسؿ المقاـ في محافظة العيدابي جازاف المممكة العربية السعكدية بتاريخ -14

2014-12ـ المكافؽ.٘ 1436 -2-22

التميز البحثي ألعضاء هيئة التدريس بقسم األحياء
 1500ثبؽش عٍٝ

ٔشش ِٛلع  Webometricsاٌخبص ثزٕغ١ك اٌزشر١ت اٌذٌٍ ٌٟٚغبِعبد لبئّخ رضُ أفضً
ِغز ٜٛاٌغبِعبد اٌغعٛد٠خ رؾذ عٕٛاْ:
Ranking of Scientists in Saudi Institutions according to GSC Public Profiles
http://www.webometrics.info/en/node/81
عٍ ٝاٌشاثظ :
ٚؽمك لغُ األؽ١بء )ِ (3شوضاً ضّٓ ) (23ثبؽش ِٓ عبِعخ عبصاْ عٍ ٝإٌؾ ٛاٌزبٌ:ٟ
College/Department
Science, Biology
Science, Biology
Science, Biology

HCitations Position
Index
13
519
Assistant
Professor
10
468
Professor
8
236
Associate
Professor

Rank

#

Name
Tanveer Beg

353

2

Osama H. Sayed
Ashraf M. Essa

547
815

4
8
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وحـــدات الكليـــة
م

المشرف عمى الوحدة

إســــم الوحــــدة

أ.د .أسامـو ىنـداوي سيـــد

1

وحدة الجـودة واالعتم ـاد األكاديم ـي

2

وحـــدة األنشطــة الطالبيـ ــة

3

وحــدة البحـــــث العمم ـــي

4

وحــدة األجيـــزة والمعام ـــل

قرني دسوقــي
د .سام ـي ــ

5

اإلرشـاد األكاديم ــي
ـ
وحــــدة

د .محمـد محسـن العولقــي

6

وحدة البحث واالبتكار واإلبداع المعرفي

أ.د .عبدالرحمن عمي حسن فرغمي
أ.د .عبد اهلل ثـروت عبدالخالـق

د .عثمـان بن موسى حكمـي

أووًا :وحدة الجودة واوعتماد األكاديمي
رؤيــــة الوحدة
أف تككف مرك انز رائدان في الجكدة التطكير األكاديمي بيف جامعات المممكة.

رســالة الوحدة
االلتزاـ بتميز الخدمات في مجاؿ الجكدة األكاديمية طبقان لمتطمبات الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي.
كتنفيذ برامج التدريب كالندكات ككرش العمؿ في مجاؿ الجكدة كاالعتماد األكاديمي ككفقان لممعايير العالمية .كالعمؿ
عمى تطكير العممية التعميمية بتطكيرميارات أعضاء ىيئة التدريس كالمنسكبيف الستخداـ التقنيات الحديثة لتطكير
البرامج كالمقررات كالرقي بطرؽ التعميـ .كالحرص عمى تكفير البيئة التدريبية المتميزة لتحقيؽ األىداؼ في ضكء
رسالة كأىداؼ الكمية كالجامعة.

أهداف الوحدة
العالمي.
ػة
 تبني نماذج الجػػكدة
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 نشػر كترسػيخ ثقػافة الجكدة.
 تبادؿ الخبرات مع منظمات كىيئات الجكدة األكاديمية داخػػؿ كخارج المممكػة.
بالكمية.
ػ
 تقػديـ االسػػتشارات في مجػاؿ الجػكدة ألعضاء ىيئة التدر ػمس
اتيجية.
 تطكير نظـ العمؿ األكاديمي بالكمية بما يتسؽ كاألىداؼ كالخطػط االستر ػ
 تحقيؽ االعتماد األكاديمي لدل اليػيئة الكطػنية لمتػقكيـ كاالعتماد األكاديمػي.

ثانيا ًا  :وحدة األنشطة الطالبية
رؤيــــة الوحـــدة
أف تككف أنشط كأكفأ كحدات األنشطة الطبلبية في الجامعة.

رســالة الوحــدة
 التعرؼ عمى احتياجات الطبلب كتحقيقيا لترسيخ الكاقعية في التفكير كالتخمص مف النزعة االرتجالية.
كلتنمي االنتماء الكطني.
ػة
 إتاحة الفرصة لمطبلب لمتعبيرعف الرأم في حرية لبناء شخصية ناجحة


تنمية الكعي الثقافي كاالجتماعي لمطبلب بما يحقؽ مصالح الكطف.

 خمؽ ركح المنافسة الشريفة في المجاالت الرياضية كالثقافية بالكمية .

أهداف الوحــدة
 متابعة تنفيذ خطة النشاط الطبلبي بالكمية كمشاركة الطبلب في أنشطة الجامعة.
الطالب بالمبدعيف.
 تنفيذ دكرات تكعية ثقافية كابداعية مف لقاءات كندكات تيدؼ لزيادة احتكاؾ ػ
الكمي.
ػة
 إقامة المسابقات العممية كالثقافية كالفنية لرفع ركح المنافسة بيف طبلب
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ياضي.
 إقامة المسابقات الرياضية المختمفة كاقامة االحتفاالت كالميرجانات الر ػة
 القياـ بالرحبلت العممية كاالجتماعية لمطبلب بيدؼ رفع الكعي الثقافي كاالجتماعي لدل الطبلب.
 اختيار العناصر المتميزة مف الطبلب في المسابقات الثقافية كالرياضية لتمثيؿ الكمية في المسابقات التي
تنظميا عمادة شؤكف الطبلب عمى مستكل الجامعة.

ثالثا ًا  :وحــدة البحــث العلم ـــي
رؤية الوحـدة
أف تمكف الكحدة الكمية لتككف مف الكميات الرائدة في البحث العممي كتحقؽ مكانة رفيعة محميا كعالميا.

رسالة الوحدة
حث أعضاء ىيئة التدريس كالطبلب بالكمية عمى عمؿ أبحاث عممية متميزة محميان كدكليان في المجاالت التي تخدـ
التنمية كتتناكؿ المشكبلت المجتمعية كسبؿ حماية البيئة كالحفاظ عمى الثركات الطبيعية في منطقة جازاف.

أهداف الوحدة
جازاف.
 إعداد الخطة البحثية لمكمية بما يحػؿ المشكبلت التي تكاجو المجتمع في منطقة ػ
 حث أعضاء ىيئة التدريس عمى المشاركة بالمشاريع البحثية في الجيات البحثية المختمفة.
 اإلعداد لممؤتمر العممي لمجامعة كالمؤتمر السنكم لطبلب كطالبات الجامعات السػعكدية.
 إعداد قاعدة بيانات تتضمف األبحاث السنكية المنشكرة مف أعضاء ىيئة التدريس بالكػمية.
 إعداد تقرير سنكم عف مشاركة أعضاء ىيئة التدريس بالمؤتمػرات كالنػدكات العممية.

رابعا ًا  :وحدة اإلرشاد األكاديمي
رؤية الوحدة
أف تككف كحدة متميزة كرائدة في مجاؿ اإلرشاد األكاديمي.
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رسالة الوحدة
تقديـ خدمات اإلرشاد األكاديمي كمساعدة الطبلب عمى فيـ النظاـ األكاديمي لمجامعة

أهداف الوحدة
 تقػػديػػـ خدمػات اإلرشػاد األكاديمي.
 متابعة تنفيذ خطػة اإلرشػاد األكاديمػػي.
 التنسػيؽ مع األقساـ في اإلرشاد األكاديمي.
دليػؿ اإلرشػاد األكاديمػي.
 إعػػداد ػ
 إعػداد نمػاذج اإلرشػػاد األكاديمػػي.

خامسا ًا  :وحدة األجهزة والمعامل
رؤية الوحـدة
أف تمكف الكحدة الكمية لتككف أحد المراكز المرمكقة في المجاالت التعميمية كالبحثية.

رسالة الوحدة
الكصكؿ بمختبرات الكمية إلى أعمى مستكل مف التجييزات مع تكفير كسائؿ األمف كالسبلمة حتى يتمكف الطبلب
كالباحثيف مف انجاز مياميـ المعممية كالبحثية بسيكلة كبجكدة عالية.

أهداف الوحدة
 تأميف مستمزمات المعامؿ.
 متابعة صيانة األجيزة العممية كالبنية االساسية لممعاـػؿ.
 تكفير معايير األمف كالسبلمة في المعامػؿ كالمختبػرات.
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تشكيل لجان الكلية للعام الجامعي 1435/1434هـ
 -1لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي
أعضاء المجنة

الوظيفة في المجنة

د.عبداهلل بـن يحيـى الحسيــن

رئيساً

د .عمــي بن حافـــظ حكمــي

نائبـاً

-2- 2اعتماد مستوى لمجـودة يتوافق والمعاييـر الدوليـة .

د .حسام عبد الجــواد حجــازي

عضواً

-4- 4إجــــراء دراســـات األداء المقارنـــــة.

د .مرضــي أحـمد أرصـــــد

عضواً

د .عماد عبد المنعم عباده

عضواً

د .رحـاب عــــبيد عـــزوز

عضواً

أ .د .أسامـو ىنـداوي سيــــد

ميام المجنة

ثقافة الج ـودة.
نشر ـ
 -1- 1ـ

عضواً ومقر ارً -3- 3تنمية ميارات األكاديميين واإلداريين في مجال الجودة.
التطوير األكاديمــي.
ــ
-5- 5التعــاون مع عم ـــادة

-6- 6تنظيم برامج وفعاليات في مجال االعتماد األكاديم ـي.
-7- 7تحقيق االعتماد األكاديمي.

 -2لجنـــــــة اإلرشـــــاد األكاديم ــــي
ميام المجنة

أعضاء المجنة

الوظيفة في المجنة

د .يحيى بن سميمان مسرحي

رئيساً

د .محمد بن محسن العولقي

عضواً ومقر ارً

د .ياسر عبد المحسن النادي

عضواً

-2متابعة تنفيذ خطـة اإلرشـــاد األكاديمـي.

د .تاج األصفياء أحمد عثمان

عضواً

-3التنسـيق مع األقسام في اإلرشاد األكاديم ـي.

د .السعيد عبد المطيف جودة

عضواً

أ .حمـود عبد اهلل عـداوي

عضواً

أ .حمـود محمـد صميمـي

عضواً

-1تقــديـم خـدمات اإلرشـاد األكاديمـــي.

-4إعـــداد دليــل اإلرشـــاد األكاديمـي.

-5إعــداد نمـاذج اإلرشــاد األكاديمـــي.

-3لجنــة البح ــث العلم ـــي
أعضاء المجنة

الوظيفة في المجنة

الحسيـن
ـ
د.عبداهلل بن يحى

رئيساً

د.يحيى بن سميمان مسرحـي

مقر ارً

ميام المجنة
-1إعداد الئحة العمـل بمركز بحوث الكمية.
-2اعتماد أولويات خطة البحـث العممــي.
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أ.د.عبداهلل ثروت عبدالخالـق

مقر ارً

أ.د .أبوالنور نورالدين عبداهلل

عضواً

أ.د .فتحـــي عبدالممــك

عضواً

الـدالل
د .جمــال محمـد ـ

عضواً

المرسـي
ـ
د .طـو محمـود

عضواً

د .رزق السيــد خضـــر

عضواً

د .طارق محمد الشيخ

عضواً

-3تنفيذ بحوث تواكب احتياجات المجتم ـع.
-4اإلعــداد لممؤتم ـر العمم ـي لمكميــة.
-5تنظيـــم النـــدوات العمميــــة.

 -4لجنة األنشطة الطالبية
أعضاء المجنة

الوظيفة في المجنة

د .يحيى سميم ـان مسرحــي

رئيساً

غلي
د .عبد الرحمن عمي فر ـ

مقر ارً

د  .مجدي منصـور محم ــد

عضواً

د .حسام محمد سيد حسيــن

عضواً

د.السعيد عبد المطيف جـودة

عضواً

د .سعيـــد بــــورزة

عضواً

د .مبروك أبو زيد مبــروك

عضواً

ميام المجنة

 -1تنمية الوعي الثقافي لمطالب بما يحقق مصالح الوطن.
 -2عمل دورات في الجوانب الثقافية واإلبداعية وندوات
مختمفة.
ـ
المبدعين من قطاعـات
ـ
تيدف  -3تستضيف

الكمية.
ـ
 -4إقامة المسابقات الرياضية بين طالب

 -5اللجنــــة التأديبيــــة
أعضاء المجنة

الوظيفة في

ميام المجنة

المجنة

د .يحيى بن سميمان مسرحي

رئيساً

د  .حربـي عمي سيد عمـي

عضواً

أ د  .عماد عبد المنعم عبادة

عضواً

د  .سامح رمضان الجوجري

عضواً

أ .حمـود عبد اهلل عـداوي

عضواً

-1التحقيق في المخالفات التي تصدر من الطالب.

-2رفع نتائج التحقيق والتوصيات إلى عميد الكمية.

-3تقوم المجنة بإحاطة عميد الكمية بجميع ق اررات المجنة
كتابياً.

127

 -6لجنة األجه ـزة والمعام ــل
أعضاء المجنة
د .عمـي بن حافـظ حكمـي
د .سـامي قرنـي أحمـــد
د.حسام عبدالجواد حجـازي

الوظيفة في المجنة
رئيساً
عضواً ومقر ارً
عضواً

د .رمضان محمــد صبـره

عضواً

د .وائــل طــو قاســم

عضواً

ميام المجنة
 -1تأمين احتياج المعامل من األجوـزة واألدوات.
منافسات الكميــــة.
ــ
في
البت ــ
 -2ـــ

 -3دراسة العـروض المقدم ـة من الشركــات.

لمكمية.
ـ
 -4استالم وفحـص األجوـزة الم ـوردة
 -5حصر محتويات المعامل من األدوات واألجيزة

 -7لجنة البوابة اإللكترونية
أعضاء المجنة

الوظيفة في المجنة

ميام المجنة

د .عبداهلل بــن يحيـى الحسيـن

رئيساً

د .عمـى الســعيد جعفـــر

عضواً

- 1تحديث صفحة كمية العموم وصفحات األقسام عمى البوابة

د .رحــاب عبيــد عـــزوز

عضواً

االلكترونية لمجامعة.

أ.احمـــــد الحــــوارات

عضواً

صفحاتيم الخاصة بيم.

د .احمـد عوض عبد الجـــواد

عضواً مقر ار

أ .محمد عبد اهلل ال سمطــــان

عضواً

- 2تقديم المساعدة ألعضاء ىيئة التدريس فى انشاء وتحديث
- 3التنسيق بين كمية العموم وأقساميا المختمفة مع البوابة
االلكترونية لمجامعة.

تقــــارير وحـــدات الكليـــة
مقــــــــــــــدمة

تقرير وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي

تتبنى كمية العمكـ مبادئ الجكدة كالتطكير المستمر لجكدة الخدمات التعميمية كتقديـ العكف لمطبلب لتحقيؽ التميز
كالمنافسة فى سكؽ العمؿ .كتمتزـ الكمية بدراسة حاجات كتطمعات المستفيديف ،كالتقكيـ كالتطكير المستمر لؤلداء،
كمشاركة منسكبي الكمية فى تحقيؽ جكدة األداء كالمخرجات.

كيرجع تبني الكمية لمجكدة إلعػتبارات

متطمبات

التنمية بما يفرض ابتكار آليات لحؿ المشكبلت ك تطكر تكنكلكجيا المعػمكمات بما يتطمب استخداـ أحدث الطرؽ

العممية ،كاعتماد برامج تحػفظ التكازف بيف تطمعات المستفيديف كمتطػمبات التنمية الكطنية  ،كاعتماد برامج دراسية
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تضمف جكدة الخريجيف كثقػة سكؽ العمؿ .كتسعى الكمية لتحقيؽ الجكدة لتحقيؽ األىداؼ بالتكافؽ مع رؤية كرسالة

الجامعة ،كتحقيؽ اإلبػداع كالتميز كالقكيـ كالتطكير المستمر لؤلداء مع اعتماد أسمكب التنبؤ كالمبادرة بدالن مف

أسمكب رد الفعؿ.

محاور برنامج أنشطة الجودة لمعام 1436-1435ىـ
اتخذت أنشطة كحدة الجكدة لمعاـ الجامعي

1436-1435ىػ نفس النسؽ الذم بنيت عميو خطة أنشطة العاـ

الماضي المتمثؿ في تنفيذ عدد مف المشركعات التي مف شأنيا اإلضافة إلى رصيد الجكدة بالكمية .كمف ثـ

شممت أنشطة الجكدة ما يمي:
#

األنشـــطة

Activities

النـــوع

أ -المحاضرات وورش العمل

اليــــــدف

Objectives

Lectures and Workshops

1

صــياغة الرؤيـــة والرســـالة

محاضرة

التوعية بطريقة صياغة الرؤية والرسالة

2

تصـــــــــميم االخـــــــــتبارات

محاضرة

تحسين تصـــميم االخــــتبارات بالكـــــمية
Review of Vision and Mission

ب -مراجعة الرؤية والرسالة
3

مراجعة رؤية ورسالة األقسام

مشــروع

التناسق مع رؤيـــة ورســـالة الجــــامعة

4

مراجعة رؤية ورسالة الكــمية

مشــروع

التناسق مع رؤيـــة ورســـالة الجــــامعة
Performance Evaluation

ج -مشروعات تقويم األداء
5

تقويم أداء وحـــــدة الجــــودة

مشــروع

تقــــــــــــــويم وتحــــــــــــــــسين األداء

6

تقويم أداء ىــــيئة التـــدريس

مشــروع

تقــــــــــــــويم وتحــــــــــــــــسين األداء

7

تقويم التســـــجيل واإلرشـــاد

مشــروع

تقــــــــــــــويم وتحــــــــــــــــسين األداء

8

تقويم أداء المكــــــــــــــــــتبة

مشــروع

تقــــــــــــــويم وتحــــــــــــــــسين األداء

د -مؤشرات األداء
9

تعيين مؤشرات األداء لمكمية

Performance Indicators
مشروع

ىـ االعتماد األكاديمي

استكمال متطـــمبات االعــــتماد األكاديمي
Academic Accreditation

 10التقويم الخارجي لمبرامـــــــج

مشروع

استكمال متطـــمبات االعــــتماد األكاديمي

 11االعتماد البرامجي لمييئة األلمانية

مشروع

التقدم لالعتماد البرامجي لمييئة األلمانية

 12التسجيل لبرنامج إدارة الجودة

مشروع

استكمال متطـــمبات االعــــتماد األكاديمي

و -وثائق الجودة
 13دلـــــيل العـــــــمل الجـــامعي

Quality Documents
وثـــــيقـة

استكمال متطـــمبات االعــــتماد األكاديمي
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أوالً :المحاضرات وورش العمل

 -1محاضرة صياغة الرؤية والرسالة

التنفــــيذ :تـ تنفيذ المحاضرة في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الجامعي

1436-1435ىػ عمى مسرح الكمية

برعاية عميد الكمية كككيؿ الكمية لمشؤكف األكاديمية كالجكدة.

المحاضر :أ.د .أسامو ىنداكم سيد (المشر ؼ عمى كحدة الجكدة)
الفـــــئة المستيدفة :أعضاء ىيئة التدريس بالكمية.

أىــداف المحاضرة:

 -عرض رؤية كرسالة الجامعة طبقان لمخطة االستراتيجية .2020

 استعراض رؤية كرسالة عدد مف مؤسسات التعميـ العالي في المممكة كالعالـ. -شرح األسػس الكاجػب م ارعػاتيا عػ ػػند ص ػ ػػياغة الرؤيػ ػػة كالرسػ ػ ػػالة.

نتائج المحاضرة:

- 1تشكيؿ لجػ ػ ػ ػػاف باألقساـ لم ارج ػػعة رؤية كرسػ ػ ػ ػػالة القػس ػ ػ ػػـ.

- 2إعادة صياغة رؤية كرسالة األقساـ بما يكافؽ رؤية كرسالة الجامعة.
- 3رفع المادة العممية لممحاضرة عمى الرابط اإللكتركني لكحدة الجػكدة.

 -2محاضرة تصميم االختبارات

التنفــــيذ :تـ تنفيذ المحاضرة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي

1436-1435ىػ عمى مسرح الكمية

برعاية عميد الكمية كككيؿ الكمية لمشؤكف األكاديمية كالجكدة.

المحاضر :أ.د .أسامو ىنداكم سيد (المشر ؼ عمى كحدة الجكدة)

الفـــئة المستيدفة :أعضاء ىيئة التدريس بالكمية.

أىداف المحاضرة:

 تعريؼ أن ػ ػ ػكاع االخ ػ ػ ػػتبارات. -مناقشة تص ػ ػػميـ االخ ػ ػ ػػتبارت.

 -تحسيف تصميـ االختبارات بالكمية.

نتائج المحاضرة:
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- 1تشكيؿ ف ػػرؽ ع ػػمؿ باألقسػ ػػاـ لم ارجػ ػػعة تصػ ػػميـ االختبارات.

- 2رفع المادة العممية لممحاضرة عمى الرابط اإللكتركني لكحدة الجكدة.

- 3سفع اٌّبدح اٌعٍّ١خ ٌٍّؾبضشح عٍ ٝاٌشاثظ اإلٌىزشٌٛ ٟٔٚؽذح اٌغـٛدح.
 -2محاضرة تصميم االختبارات

التنفــــيذ :تـ تنفيذ المحاضرة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي

1436-1435ىػ عمى مسرح الكمية

برعاية عميد الكمية كككيؿ الكمية لمشؤكف األكاديمية كالجكدة.

المحاضر :أ.د .أسامو ىنداكم سيد (المشر ؼ عمى كحدة الجكدة)

الفـــئة المستيدفة :أعضاء ىيئة التدريس بالكمية.

أىداف المحاضرة:

 -تعريؼ أن ػ ػ ػكاع االخ ػ ػ ػػتبارات.

 -مناقشة تص ػ ػػميـ االخ ػ ػ ػػتبارت.

 تحسيف تصميـ االختبارات بالكمية.نتائج المحاضرة:

- 4تشكيؿ ف ػػرؽ ع ػػمؿ باألقسػ ػػاـ لم ارجػ ػػعة تصػ ػػميـ االختبارات.

- 5رفع المادة العممية لممحاضرة عمى الرابط اإللكتركني لكحدة الجكدة.
ثانياً :مشروع مراجعة الرؤية والرسالة

أىداف المشروع:

تخمؽ رؤية كرسالة المؤسسة التعميمية المحددة كالمصاغة بعبارات كاضحة التزامان لدل منسكبي المؤسسة كتساعد
عمى االنطبلؽ نحك المستقبؿ بخطى ثابتو لتحقيؽ أىداؼ محددة .كذلؾ يجب أف تنطمؽ رؤية كرسالة كحدات

المؤسسة التعميمية مف رؤية المؤسسة كتتكافؽ معيا في الغايات كاألىداؼ االستراتيجية .كقد دشنت جامعة جازاف
الخطة االستراتيجية  2020في العاـ الجامعي 1435-1434ىػ كمف ثـ كجب عمى كميات ككحدات الجامعة

العمؿ عمى مراجعة الرؤية كالرسالة الخاصة بكؿ مف منيا بما مف شأنو التكافؽ مع الخطة االستراتيجية لمجامعة

كأىدافيا االستراتيجية .كقد سعت كحدة الجكدة بكمية العمكـ عمى تحقيؽ ذلؾ باتخاذ إجراءآت ىامة لشرح أىمية
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تكافؽ الرؤية كالرسالة مع رؤية كرسالة الجامعة ككذلؾ تعريؼ كماىية كطريقة صياغة الرؤية كالرسالة .كقد شممت
ىذه األنشطة تنفيذ محاضرة تفاعمية عف الرؤية كالرسالة بمسرح الكمية استيدفت طرح أىمية مراجعة رؤية كرسالة

الكمية كأحد أىـ أىداؼ كحدة الجكدة لمعاـ الجامعي

1436-1435ىػ كتشكيؿ لجاف باألقساـ لمراجعة الرؤية

كالرسالة في ضكء رؤية كرسالة الجامعة كما جاءت في الخطة االستراتيجية  .2020ككاف مف نتائج ىذا المشركع

مراجعة كاعتماد رؤية رسالة أقساـ الكمية.
مراجعة رؤية ورسالة األقسام

قسم األحياء

الرؤية والرسالة 2009

الرؤيـــة:

أف يككف مف األقساـ الرائدة في مجاؿ عمـ األحياء في المممكة كالعالـ.

الرســالة:

قسػـ األحياء أحد البرامج األكاديمية في كمية العمكـ جامعة جازاف .يمتزـ بتقديـ خدمة تعميمية متميزة في مجاؿ عمـ
األحياء كفؽ أعمى المعايير العالمية كييتـ بكفاءة تكظيؼ المدخبلت كيركز عمى المخرجات .كيعمؿ عمى تكفير

البيئة الجامعية التي تقدر الجيكد كتكافط النجاح في ضكء القيـ اإلنسانية النبيمة .كتتركز جيكده في البحث العممي

لفائدة البشرية كخدمة كالمجتمع.

الرؤية والرسالة 2014
الرؤيـــــة:

أف يككف مف األقساـ الرائدة في عػمـ األحياء في المممكة كالعالـ
To be a leading Biology Programs in the Kingdom and World

الرسـالة:
نمتزـ بتقديـ خدمة تعميمية متميزة كفؽ المعايير العالمية .نيتـ بكفاءة تكظيؼ المدخبلت كجكدة المخرجات ،كنعتمد

فمسفة الجكدة لتكفير بيئة تقدر الجيكد كتكافط النجاح في ضكء القيـ اإلسبلمية النبيمة .كتتركز جيكدنا في البحث
العممي لبناء شراكات فاعمة لفائدة البشرية كخدمة كالمجتمع.

We are committed to excellence, efficient use of inputs, and high quality outputs. We work hard to
create supportive environment that appreciates effort and rewards success in view of noble Islamic
values. Our research is focused on partnerships for the benefit of community and humanity.
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قسم الرياضيات

الرؤية والرسالة 2009
الرؤي ػػة:

أف يحظى قسـ الرياضيات باالعتراؼ العالمي في التعميـ كالبحث العممي مف خبلؿ تحقيؽ الجكدة األكاديمية،

ككذلؾ االعتراؼ المحمي في مجاؿ إمداد سكؽ العمؿ بككادر عممية عالية الكفاءة.
الرسػػالة:

إعداد مؤىميف في مجاؿ التخصص كاكسابيـ مبادئ المعرفة كالتفكير العممي كالمنطقي كالميارات البحثية العممية
في الرياضيات كميارات التكاصؿ المستقبمي مع المجتمع في مختمؼ مجاالت العمؿ.

الرؤية والرسالة 2014
الرؤي ػػة:

أف يككف القسـ معترفان بو محميانكاقميميان دكليان لتميزه في مجااللبحثك التدريس كالتدريب
To be recognized nationally and internationally for excellence in teaching, research and training.

الرســــالة
قسـ الرياضيات ىك أحد األقساـ العممية في كمية العمكـ في جامعة جازاف كرسالتو تكفير برامج جامعية كدراسات
عميا كمينية عف طريؽ تكفير تعميـ مبتكر عالي الجكدة لجذب أفضؿ الطبلب كالطالبات  ،كتكفير احتياجات

التخصص لمجامعة كالمجتمع  ،ك إنتاج بحكث متميزة كذات قيمة كفائدة لمبشرية  ،في بيئة مبلئمة كمحفزة لمبحث
كالتعمـ كتراعي القيـ األخبلقية كالمينية.
Our mission is to provide high quality undergraduate, graduate and professional programs of study
which attract the best students, to produce significant research and to attend to the mathematical
needs of the University and the community, in a congenial and stimulating environment for learning
and research.

قسم الفيزياء

الرؤية والرسالة 2009
الرؤي ػػة:
أف يككف مف األقساـ الرائدة في مجاؿ تطكير كتكظيؼ التقنيات الحديثة في مجالي التعميـ كالبحث العممي لمكاكبة

التطكرات اؿحديثة في العمكـ كاؿتكنكلكجيا.

الرسػػالة:
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االرتقاء بالعممية التعميمية كتكفير برامج مكاكبة التطكرات العالمية إلعداد خريجيف عمى درجة عالية مف الكفاءة
.قادريف عمى المنافسة كالمساىمة الفعالة في تمبية احتياجات خطط التنمية بالمممكة

2014 الرؤية والرسالة

:الرؤيـــة

Physics Department aspires to excellence in physics education and scientific research. In doing so, it
aims to contribute to rapid developments in pedagogy, scientific knowledge and technological
advance.

:الرسالة

Physics Department in the Faculty of Science at Jazan University seeks to provide excellent
educational services on par with international standards, to keep pace with modern, scientific
developments, and to engage in continuous review of the department’s strengths. The department
strives to provide a learning environment that works to encourage students to reach their highest
potential by emphasizing quality in teaching, efficient human resources, and maintainance of a
scientific research culture that adheres to the highest ethics. It seeks to keep pace with modern,
scientific developments, thereby constantly renewing its potential. The department works hard to
maintain ties with community, including environmental sectors.

قسم الكيمياء

2009 الرؤية والرسالة
:الرؤي ػػة
.أف يككف مف األقساـ الرائدة في مجاؿ الكيمياء عمي المستكم المحمى كالعالمى

:الرسػػالة

 كالمساىمة في حؿ،إعداد جيؿ مف الككادر العممية المدربة لتمبية احتياجات سكؽ العمؿ مف الككادر الكطنية

 كتقديـ الخدمات الفنية لمقطاعيف الحككمي،المشكبلت العممية كالصناعية التي تكاجو خطط التنمية في المممكة

.كالخاص

2014 الرؤية والرسالة

 مراجعة رؤية ورسالة الكمية-4
تـ تشكيؿ لجنة مراجعة رؤية كرسالة الكمية برئاسة عميد الكمية كعضكية ككيؿ الكمية لمشؤكف األكاديمية كالجكدة
 تعمؿ المجنة عمى إعادة صياغة رؤية كرسالة الكمية في ضكء الخطة االستراتيجية.كمنسقي الجكدة باألقساـ

.2020 جامعة جازاف
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ثالثاً :تقويم األداء

يي ٍعتىبر األداء المؤسسي المنظكمة المتكاممة لنتائج أعماؿ المؤسسة التعميمية في ضكء تفاعميا مع مككناتيا
كعناصرىا الداخمية كالخارجية .كيشمؿ تقكيـ األداء تقكيـ أداء األفراد في كحدات المؤسسة التعميمية كما يشمؿ

تقكيـ أداء كحدات المؤسسة  .كاألداء المؤسسي ىك في الكاقع محصمة األداء الفردم لمنسكبي المؤسسة التعميمية
كاألداء الجماعي لكحدات المؤسسة ككؿ .كمف ثـ تبرز أىمية تقكيـ األداء بصفة دكرية في نياية كؿ عاـ أكاديمي
لتقكيـ استراتيجيات العمؿ ،ككسائؿ كأدكات التنفيذ ،كتحقؽ أكبر قدر مف النجاح كأعمى مستكل مف الجكدة .كجدير

نظامي ييدؼ لمراجعة معايير اإلنجاز في ضكء األىداؼ االستراتيجية
جيد
بالذكر أف تقييـ األداء المؤسسي ه
ه
كتفعيؿ عمميات التغذية الراجعة لمتعرؼ عمى رأم المستفيديف كمقارنة اإلنجاز الفعمي بمعايير الجكدة العالمية،

كبناء عمى ما تقدـ نفذت كحدة
كتحديد نقاط القكة كالعمؿ عمى تأصيميا كنقاط الضعؼ كالعمؿ عمى تحسينيا.
ن
الجكدة مشركعات تقكيـ األداء لكحدة الجكدة ،كأعضاء ىيئة التدريس ،كعمميات القبكؿ كالتسجيؿ ،كمكتبة الكمية.

كقد شمؿ المشركع ما يمي:

 -1تصميـ استبانات خاصة بكؿ غرض مف أغراض التقكيـ يناسب طبيعة الكحدة أك النشاط المراد تقكيـ نشاطو.
 -2تفعيؿ االستبانات لتنفيذ التغذية الراجعة مف المستفيديف.
 -3تحميؿ التغذية الراجعة كاستخبلص النتائج كالتكصيات.
 -1تقويم أداء وحدة الجودة

ركعي في تصميـ االستبانة استطبلع رأم المستفيديف في نظاـ الجكدة ،مخرجات الجكدة ،جكدة خدمات كحدة

الجكدة ،كأداء القائميف عمى أنشطة الجكدة.

ثانياُا :نتائج التقويم

أظيرت نتائج تقكيـ أداء كحدة الجكدة رضاء أعضاء ىيئة التدريس عف نظاـ الجكدة بالكمية ،كمخرجات نظاـ

الجكدة ،كجكدة الخدمات التي تقدميا كحدة الجكدة ،كأداء القائميف عمى أنشطة الجكدة بصفة عامة كبنسبة تقارب

.%90

 -2تقويم أداء أعضاء ىيئة التدريس
تـ تصميـ نماذج تقكيـ أداء أعضاء ىيئة التدريس كىذه النماذج كما يمي:

أ -نمكذج التقكيـ الذاتي لعضك ىيئة التدريس
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ييدؼ النمكذج إلى إتاحة الفرصة لعضك ىيئة التدريس لتقديـ تقرير مفصؿ عف أنشطتو خبلؿ العاـ الجامعي.
يشمؿ النمكذج المقررات التي يقكـ عضك ىيئة التدريس بتدريسيا كنتائجيا ،األبحاث العممية كالكتب المنشكرة،

المشاريع العممية ،الجكائز ،المؤتمرات العممية في مجاؿ التخصص ،الندكات ككرش العمؿ في مجاؿ الجكدة،
كأنشطة عضك ىيئة التدريس في خدمة المجتمع .يرفع عضك ىيئة التدريس النمكذج لمقسـ قبؿ نياية العاـ.

ب -نمكذج تقكيـ الطالب ألداء عضك ىيئة التدريس

يشمؿ النمكذج تقكيـ الطالب ألداء عضك ىيئة التدريس باعتبار عدد مف المحكات التي تيدؼ لتقييـ األداء.

ج -نمكذج تقكيـ رئيس القسـ ألداء عضك ىيئة التدريس

ييدؼ النمكذج إلى التزاـ المكضكعية في تقكيـ أداء عضك ىيئة التدريس كتفادم التقكيـ االنطباعي ،كمف ثـ تتـ

بناء عمى نمكذج التقكيـ الذاتي كنمكذج تقكيـ الطالب ألداء عضك ىيئة
تعبئة النمكذج مف قبؿ رئيس القسـ ن
التدريس.
كقد تـ رفع نماذج تقييـ األداء لمجمس الكمية العتمادىا كالبدء بالتنفيذ مف العاـ القادـ.
 -3رقٕٚى انزغغٛم ٔاإلسشبد األكبدًٙٚ
أكالن :التسجيؿ
نقاط الق ػ ػػكة:

 -1معرفة الطبلب بالتس ػػجيؿ اإللكتركني.
 -2سيكلة عمميات الح ػػذؼ كاإلض ػ ػػافة.

 -3كجكد إرشادات بالكمية لعممية التسجيؿ.

 -4كجكد لجاف باألقساـ لمساعدة الطبلب في التسجيؿ.
 -5تعاكف أعضاء لجاف اتسجيؿ كمنسكبي كحدة شؤكف الطبلب في عممية التسجيؿ.
أكلكيات التحسيف:

 -1ضعؼ فرصة تغيير مكاعيد المحاضرات كالدركس العممية بما يناسب الطبلب.
ثانيان :اإلرشاد األكاديمي
نقاط القػ ػػكة:

 -1كجكد كحدة اإلرش ػ ػػاد األكػ ػ ػ ػػاديمي بالك ػ ػ ػ ػػمية.
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 -2كجكد لجاف لئلرشػ ػ ػػاد األكػ ػ ػػاديمي باألقسػ ػ ػ ػػاـ.

 -3تكاجد المرشد األكاديمي في أكقات الساعات المكتبية.
 -4إلماـ المرشد األكػ ػ ػػاديمي بالخ ػ ػ ػػطة الد ارس ػ ػػية.

 -5مساعدة المرشد األكاديمي في عممية تسجيؿ المقررات

 -6مساعدة اإلرشاد األكاديمي عمى انتظاـ الدراسة مف األسبكع األكؿ.
أكلكيات التحسيف:

 -1تحسيف نسبة مراجعة الطبلب لممرشد األكاديمي ككعي الطبلب بأىمية اإلرشاد.
التكصيات:

 -1تفعيؿ أنشطة كحدة اإلرشاد األكاديمي بالكمية.
 -2تكعية الطبلب بأىمية اإلرش ػ ػػاد األكاديمي.
 -4تقويم خدمات المكتبة
نتائج التقويم

نقاط الضعؼ:

 -1تكاضع نس ػ ػ ػػبة تردد الطػػبلب عػ ػػمى المكػ ػػتبة.

 -2عدد ساعات العمؿ بالمكتبة غ ػػير مناسػب لمطبلب.
 -3عدـ كفاية المراجع المتكفرة لمتعميـ كالبحث العممي.
 -4عدـ كفاية كنكعػية مصػ ػػادر التعػ ػػمـ الرق ػ ػػمية.
أكلكيات التحسيف:

 -1تكعػ ػ ػػية الطػ ػػبلب بأىمية الترددد عمى المكتبة.
 -2تعػ ػ ػػديؿ س ػ ػ ػػاعات العػ ػ ػ ػ ػػمؿ بالم ػ ػ ػػكتبة.

 -3زيادة كتحديث المراجع المط ػ ػػبكعة كالرق ػػمية.
د -مؤشرات األداء

يمثؿ التعميـ العالي الحمقة األخيرة كاألىـ في استثمار المكارد البشرية بتأىيميا لتشارؾ في بناء اقتصاديات المعرفة

كاثراء سكؽ العمؿ بالكفاءات القادرة عمى المنافسة محميان كدكليان .كالنجاح في استثمار المكارد البشرية كفي هؿ بتحقيؽ
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جيكد كبيرةه في إنشاء مؤسسات التعميـ العالي
 كفي ىذا اإلطار تيب ىذ يؿ.النمك كالتطكر كالرفاىية لؤلفراد كالمجتمعات
ه
 كيمزـ صناع القرار في مؤسسات التعميـ العالي.كتكفير متطمباتيا المادية كالبشرية لسير العممية التعميمية كالبحثية

ات
كتستخدـ لذلؾ.تقكيـ النظـ األكاديمية ككشؼ القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ االستاتيجية لممؤسسة
أساليب كأدك ه
ه
.فنيةه كتقنيةه تختبر كفاءة النظاـ األكاديمي فيما يعرؼ بمؤشرات األداء

،كتمكف ىذه مف تقييـ أداء المؤسسة التعميمية عف طريقيا قياس مستكل تحقيؽ أىداؼ كغايات التعميـ الجامعي

 كيمكف تعريؼ مؤشرات األداء بالمعايير المحددة كالقابمة.كما تكشؼ ىذه المؤشرات مشكبلت النظاـ األكاديمي
 كىي بذلؾ تزكد المؤسسة بأدكات لقياس النجاح،لمقياس التي تقيـ أداء المؤسسة التعميمية في مجاالت محددة

 كأف تتمتع بصفات، كمف ثـ يجب أف تككف مؤشرات األداء كثيقة الصمة بالعمميات المراد تقكيميا.ككشؼ المشاكؿ
 كفي ىذا اإلطار أخذت كحدة الجكدة في جمع األدلة كالبيانات.أىميا الكضكح كالثبات كالمصداقية كالقابمية لمقياس
.ىػ1436-1433 الخاصة لتنفيذ مشركع مؤشرات األداء كذلؾ لتعييف مؤشرات األداء لكمية العمكـ لمفترة

ىـ1436-1429 تعيين تطور مؤشرات األداء لمكمية عن الفترة
Following extensive discussion within Faculty and review of existing KPI's at the College of Science
the following key performance indicators (KPIs) have been developed. The College of Science is
working to implement KPI's in accordance with the NCAAA Framework. N University and includes:
1. Feasibility of data collection
2. Optimum way to present the data
3. Value of the KPIs to NCAAA standards.
4. Unintended consequences of implementation of the indicators.
Advisory Committee for this document included:
1. Dr. Hossam A. Hegazi (Physics Dept.)
2. Dr. Mordi A. Arsud (Mathematics Dept.)
3. Dr. Rehab I. Azzoz (Chemistry Dept.)
4. Dr. Imad M. Amada (Biology Dept.)
The document was placed for College Board Approval during the second semester of the academic
year 1434-1435H (2013-2014).

General Introduction
Intent
Key performance indicators (KPIs) for College of Science are intended to provide:
1. Additional information that practices and facilities can provide as evidence to NCAAA
assessors of compliance with National Standards for Accreditation.
2. University framework of standards through which Science Coleges can demonstrate
effectiveness of their services.
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Development Process of key performance indicators
KPIs have been developed through a series of meetings, the outcomes of which are published on the
College website.
The College is fully aware of the additional work that will be required to demonstrate compliance
with the indicators and the potential limitations of current information management systems in terms
of evidence collection kept at the QA Unit. Moreover, there will clearly be overlap with data
collected from different Programs (Biology, Physics, Chemistry, Mathematics) for a variety of other
purposes and Programs are encouraged to indicate during where existing documents might be used to
demonstrate compliance, and for several KPIs various Programs are free to develop methods for
presenting data in a consistent way. It is also worth noting that where possible, KPIs have been
written to be applicable to most College specialties.
Layout of Key Performance Indicators
The presentation of KPI's is as follows:
1. A note of current 2013 NCAAA standards against which the indicator may provide
information of compliance.
2. Statement of purpose.
3. Evidence required from Programs to demonstrate compliance.
4. Standard of performance expected of Program.
5. Specialty-specific notes and interpretation, for guidance of Programs and assessors.
KPI 1 Mission/Goals/Objectives
This conforms to NCAAA Standard 1 (Mission/Goals/Objectives).
(Y / N )
KPI 1.1 Program Mission
All Programs should display mission in Program Specifications.
(Y)
All programs should display mission on posted placards.
(Y)
KPI 1.2 Mission Statement
Mission statement should be fit for purpose (program goals).
(Y)
Mission statement should conform to University Mission.
(Y)
Evidence
1. Program specifications.
(Y)
2. Posted placards.
(Y)
3. Development of Mission Statement document(s).
(Y)
4. Improvement of Mission Statement document(s).
(Y)
5. Survey results to determine how well mission is known Faculty/Staff.
(Y)
6. Proportion of policy decisions that refer to mission in decision-making. (Y)
Notes and program-specific guidance
- Mission/goals can vary among Programs.
- Programs are authorized to provide Placards where ever suitable.
- Mission/goals can vary among Programs.
- Programs are authorized to provide Placards where ever suitable.
KPI 2 Governance and Administration
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This conforms to NCAAA Standard 2 (Governance and Administration).
KPI 2.1 Program Head (Head of Department)
All Programs should have Head of Department with adequate experience.
All Programs should have Department Coordinator(s).
All Programs should have Course Coordinator(s) where appropriate.
KPI 2.2 Program Committees
All Programs should have list of assistant committees.
All Programs should have list of Committee Coordinator(s).
Evidence
1. Program List of committees.
2. Head of Department committee coordinator letter of assignment.
3. Program Committee(s) minutes.
4. Dean's Head of Department letter of assignment.
5. Program Coordinator Letter of assignment.
6. Program Board minutes.
7. Survey results of Faculty/Staff awareness of Program board minutes
Notes and program-specific guidance
- Number of board annual meetings vary for different programs.
- Number of program committees vary for different programs.
KPI 3 Management of Quality Assurance
This conforms to NCAAA Standard 3 (Management of Quality Assurance).
College should assign a person in charge of QA with adequate experience.
All Programs should assign a person in charge of QA with adequate experience.
KPI 3.1 Program QA Unit
All Programs should have QA Unit.
All Programs should have QA Committee.
KPI 3.2 Program QA Committee
All Programs should have QA Coordinator.
All Programs should have QA Committee.
KPI 3.3 Program QA Training
All Program Faculty/Staff should engage in QA training.
Evidence
1. Program QA Unit.
2. Program QA Files.
3. Program QA training files.
4. Program List of committees.
5. Head of Department QA coordinator letter of assignment.
6. Registration with appropriate training body.
7. Document of completing training program.
8. Survey results of Faculty/Staff participation in QA activities.
9. Survey results of Faculty/Staff assessment of quality of QA activities.
10. Number of QA training programs/workshops per year.
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(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)

(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)

Notes and program-specific guidance
- Facility for Program QA may vary among programs.
- Number of QA files, QA annual training may vary among programs.
- Activities of Program QA Unit may vary among programs.
- Activities of Program QA Unit may vary among programs.
KPI 4 Learning and Teaching
This conforms to NCAAA Standard 4 (Learning and Teaching).
All Programs should conform to NCAAA Standard 4 criteria.
KPI 4.1 Learning and Teaching Process
All Programs should have a list of Intended Learning Outcomes (ILO's).
All Programs should have development process in place.
All programs should have annual action plan.
All programs should have Program File (NCAAA Standards).
All programs should have Course Files (NCAAA Standards).
All programs should have Course Report (NCAAA Standards).
All programs should have Course Question Bank.
KPI 4.2 Learning and Teaching Management
All Programs should perform student assessment of Teaching Quality.
All Programs should perform student assessment of Program Quality.
All Programs should have a Student Guidance Committee in place.
All Programs should have a list of Faculty/Staff qualifications.
All Programs should indicate Field Experience Skills (if applicable)
All Programs should display relationship(s) with other HE Institutions.
KPI 4.3 Learning and Teaching Improvement
All Programs should perform Program Benchmarking.
All Programs should undertake internal/external review process.
Evidence
Program QA Unit.
1. Program ILO's list.
2. Program annual action plan.
3. Program Benchmarking document(s).
4. Program review document(s).
5. Student assessment of teaching quality forms/analysis.
6. Student assessment of Program quality forms/analysis.
7. Student Guidance Committee file(s).
8. Program Faculty/Staff qualifications list/file.
9. Program National and/or International relationships.
10. Survey results of student assessment of program quality.
Notes and program-specific guidance
- ILO's may vary among programs.
- Benchmarking type may vary among programs.
- Field experience may be inapplicable for some programs.
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(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)

(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)

KPI 5 Student Administration and Services
This conforms to NCAAA Standard 5 (Student Administration and Services).
KPI 5.1 Student Admission Process
All Programs should engage in student course registration via student guidance.
All Programs should have access to student records (StudentAffairsDepartment)
KPI 5.2 Student Attendance
All Programs should have records of student attendance.
All programs should have student counseling and advice committee.
Evidence
1. Faculty/Student course registration process file(s).
2. Student records ease of retrieval.
3. Student attendance lists.
4. Student attendance report(s).
5. Student Guidance Committee file(s).
6. Survey results of student assessment of quality of student services.
7. Student : Student Affairs Staff ratio.
Notes and program-specific guidance
- Student counseling process may vary among programs.
- Student attendance record (writing/electronic) may vary among programs.

(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)

KPI 6 Learning Resources
This conforms to NCAAA Standard 6 (Learning Resources).
KPI 6.1 Learning Resources Lists
All Programs should have a list learning resources.
(Y)
All Programs should periodically review learning resources.
(Y)
KPI 6.2 Learning Resources Development
All programs should share University Central Library learning resources acquisition.
All programs should share University Central Library learning resources acquisition.
KPI 6.3 Learning Resources Management
All Programs should guide students through College Library learning resources.
Evidence
1. Learning resources lists (separate/embedded in course file).
(Y)
2. University learning resources lists.
(Y)
3. College learning resources list.
(Y)
4. Student library guidance activities document(s).
(Y)
5. Student assessment of library service quality.
(Y)
6. College library benchmarking studies.
(Y)
7. Records of number of student textbooks in College library.
(Y)
8. Records of annual increase in number of textbooks in College library.
(Y)
Notes and program-specific guidance
- Learning resources type may vary among programs.
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KPI 7 Facilities and Equipments
This conforms to NCAAA Standard 7 (Facilities and Equipments).
KPI 7.1 Facilities and Equipment Policies
All Programs should have a list of facilities and equipments.
All Programs should share equipment acquisition process.
KPI 7.2 Equipment Planning
All programs should have an equipment acquisition plan.
All Programs should have equipment manuals portfolio.
All Programs should have equipment manufacturer/service list.
All Programs should have an Equipment/Laboratory Committee.
KPI 7.3 Equipment Management
All Programs should have guide(s) on equipment use and use.
All Programs should have personnel in charge of equipment(s).
All Programs should have adequate IT facilities.
Evidence
1. Program list of facilities and equipments.
2. Program list of annual equipment acquisition.
3. Program equipment manual portfolio.
4. Program equipment service list.
5. Program Equipment/Laboratory Committee File(s).
6. Program list of equipment repair/update/upgrade.
7. Survey results of student assessment of facilities/equipment quality.
Notes and program-specific guidance
- Equipment manual portfolio contents/place may vary among programs.
KPI 8 Financial Planning and Management
This conforms to NCAAA Standard 8 (Financial Planning and Management).
KPI 8.1 Program Budget
All Programs should have budget file(s).
All Programs should have evidence of budget expenditure.
KPI 8.2 Program Budget Planning
All programs should have budget annual review.
All Programs should have budget auditing.
Evidence
1. Program budget file(s).
2. Program expenditure evidence.
3. Program budget annual evaluation and review documents.
4. Ratio of expenditure allocated to different categories.
Notes and program-specific guidance
- Budget book keeping may vary among programs.
KPI 9 Employment Process
This conforms to NCAAA Standard 9 (Employment Process).
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(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)

(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)

(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)

KPI 9.1 Faculty/Staff Provision
All Faculty/Staff should hold:
- Ph.D. (Faculty)
(Y)
- M.Sc. (Assistants)
(Y)
KPI 9.2 Faculty/Staff Load
Programs should hold documented and named work load for planned semester(s).
KPI 9.3 Faculty/Staff Appraisal
It is the responsibility of Head of Department to provide assessment of Faculty/Staff performance on
College Performance Forms at least once a year.
(Y)
All Faculty/Staff should complete Academic File annually.
(Y)
KPI 9.4 Faculty/Staff Professional Development
All Faculty/Staff should undertake QA training programs.
(Y)
(Faculty QA Unit and/or Deanship Academic Development).
Evidence
1. List of qualified staff and their qualifications.
(Y)
2. Timetables identifying names/workload/skills to deliver service.
(Y)
3. List of Faculty/Staff means of contact.
(Y)
4. List of Faculty/Staff email addresses.
(Y)
5. Action plans for Faculty/Staff job replacement and contracting.
(Y)
6. Examples of Faculty/Staff Academic File(s).
(Y)
7. Registration with appropriate training body.
(Y)
8. Document of completing training program.
(Y)
Notes and program-specific guidance
- Number of qualified Faculty/Assistants may vary among programs.
- Faculty/Staff training may vary among programs.
- Number of Faculty in Program administration may vary among programs.
- Cross-cover from other Programs may be required for interdisciplinary courses.
- A one-month period (during second term) allows flexibility over timing for appraisal.
KPI 10 Research
This conforms to NCAAA Standard 10 (Research).
KPI 10.1 Research Quality
All Faculty should engage in scientific research.
All Faculty should engage in basic and applied science research.
All Faculty should publish in international journals (Tomp. Reuters sited)
All Faculty should engage in research local community/habitat/industry.
All Faculty/Staff should present annual list of publications.
All Programs should have long-term sustainability methods.
KPI 10.2 Research Facilities
All Programs should have adequate research space.
All Programs should have research committee.
All Programs should have adequate safety procedures and equipments.
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(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)

KPI 10.3 Research Equipments
All Programs should have adequate research equipments.
All Programs should have list of equipment supervising personnel.
All Programs should have equipment logbook(s).
All Programs should have equipment maintenance logbooks.
All Programs should have incident report file(s).
Evidence
1. Program research policy/plan/priorities document(s).
2. Program list of research facilities/equipments.
3. Research committee file(s).
4. Program research safety document(s).
5. Program equipment use/maintenance logbooks.
6. Faculty list of publications file(s).
7. Program list of publications file(s).
Notes and program-specific guidance
- Number of research facilities/equipments may vary among programs.
KPI 11 Relationship with Community
This conforms to NCAAA Standard 11 (Relationship with Community).
KPI 11.1 Community Service Commitment
All Programs should have community service Committee.
All Programs should conduct community service program(s).
All Programs should have community service document(s).
All Faculty should engage in community service.
KPI 11.2 Community Service Assesment
All Programs should conduct community service surveys.
All Programs should conduct community assessment of service quality.
All Programs should have local employers invited to department Board meetings.
All Programs should explore opportunities for funding from local community
organizations/firms/individuals.
All Programs should have list of community stakeholders sharing
Program activities.
Evidence
1. Program statement of compliance to community service.
2. Community service committee file(s).
3. Community service programs/plans/projects.
4. Community service satisfaction survey results/analysis.
5. Survey results/analysis of community service satisfaction survey.
6. Number of community stakeholders sharing Program activities.
Notes and program-specific guidance
Type/number of community service activities may vary among programs.
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(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)

(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)

(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)
(Y)

Year

1429-30
1430-31
1431-32
1432-33
1433-34
1434-35
1435-36

Student :
Faculty

Student :
Teaching
Staff

13
14
11
10
9.6
10.6
8.8

Not Determined
Not Determined
Not Determined

74
26
26
26

Year

1433-34
1434-35
1435-36

KPI's (Student Ratios)
Student :
Student : Lab
Class
78
91
39
41
32
33
33

78
91
39
41
40
41
42

%Satisfaction
Program

%Satisfaction
Counseling

86
91
94

Not Determined

78

KPI's (Student Satisfaction)
%Satisfaction %Satisfaction
Library
Student
Affairs
65
72
60
78
50
85

Publications :
Faculty

No. of
Projects

KPI's (Faculty)
Citations :
Conferences :
Publication
Faculty

Not Determined

Year

Student:
Student
Affairs Staff
313
363
390
413
317
324
334

Student :
Text Books

%Completion
Rate

%Graduate
Employment

Not Determined

*
*
*

1.57
1.54
0.82

27.4
32.4

Workshops :
Faculty

Community
Service :
Faculty
0.1
0.05

Not Determined
1433-34
1.0
6
0.2
0.3
Not Determined
1434-35
1.3
7
0.4
0.3
1435-36
( * ) = Graduate employment could not be calculate since it is not determined for all Programs
Some values for 1435 36 are not in table as they were not determined at the time this report was compiled

 االعتماد األكاديمي- ىـ
االعتماد األكاديمي ضركرة تممييا تطكرات العصر في مجاؿ الجكدة األكاديمية لضماف جكدة الخدمات التعميمية

 إف الحاجة لتحقيؽ االعتماد األكاديمي ال يعتبر ىدفان في حد ذاتو كانما.التي تقدميا مؤسسات التعميـ العالي
كسيمة لضماف الجكة األكاديمية حيث أف تحقيؽ االعتماد يعتمد باألساس عمى تحقيؽ معايير معينة لمجكدة

 كما أف الييئآت التي تمنح االعتماد األكاديمي تعتمد في مراجعة المؤسسات،األكاديمية مف شأنيا تحسيف األداء

التعميمية عمى عدد مف الخبراء في مجاؿ الجكدة األكاديمية لمراجعة معايير الجكدة في المؤسسة التعميمية كالتأكد
 مف ىذا المنطمؽ أخذت كحدة الجكدة عددان مف الخطكات باتجاه تحقيؽ.مف تحقؽ ىذه المعايير قبؿ منح االعتماد

.االعتماد البرامجي لبرامج الكمية فيما يمي ممخص ليذه الخطكات
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التقويم الخارجي لبرامج الكمية

Program External Review

قامت كحدة الجكدة بتصميـ نمكذج مراجعة الخطة الدراسية لبرامج الكمية كرفعو إلى عمادة الكمية لمخاطبة األقساـ

بشأف المراجعة الخارجية لمخطة الدراسية كارفاؽ الخطط الدراسية لؤلقساـ مع نمكذج المراجعة كارساؿ ىذه النماذج

إلى مراجعيف خارجييف في التخصصات المختمفة بجامعات المممكة.

االعتماد البرامجي لدى الييئة األلمانية ASIIN Program Accreditation
قامت كحدة الجكدة بدراسة لمقارنة االعتماد البرامجي لدل الييئآت العالمية .شممت الدراسة الييئة البريطانية

) (ASICكالييئة األلمانية ) (ASIINكأسفرت ىذه الدراسة عف تفضيؿ التقدـ لبلعتماد البرامجي لبرامج الكمية لدل
الييئة األلمانية لؤلسباب الآلتية :

 -1تتمتع الييئة األلمانية بمعايير عالية جدان لؤلداء.

 -2تمنح الييئة األلمانية االعتماد األكاديمي المؤسسي كالبرامجي لمؤسسات التعميـ العالي في أنحاء العالـ.
 -3تأخذ الييئة األلمانية معايير الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي في االعتبار عند تقكيـ البرامج.

 -4الييئة األلمانية ليا خبرة في االعتماد البرامجي في المممكة العربية السعكدية في تجارب ناجحة منيا أمثمة في
جامعة طيبة كجامعة تبكؾ.

مف ىذا المنطمؽ صممت كحدة الجكدة نمكذجان يكضح استعداد برامج الكمية لبلعتماد لدل الييئة األلمانية كتـ

تعميـ النمكذج عمى أقساـ الكمية كرفع النتيجة إلى عمادة الكمية .كقد أكضحت ىذه الدراسة استعداد برامج الكمية

لبلعتماد البرامجي طبقان لمعايير الييئة األلمانية .تـ أيضان االتصاؿ باليية الممانية كتحديد مكاعيد مبدئية إلجراء
االعتماد كتقدير مبدئي لمتكمفة المالية لبلعتماد البرامجي .كسكؼ يتـ الشركع في خطكات االعتماد في أقرب

فرصة مع بداية العاـ األكاديمي القادـ .1437-1436
التسجيل في برنامج اإلدارة اإللكترونية لمجودة بعمادة التطوير األكاديمي
أطمقت عمادة التطكير األكاديمي بجامعة جازاف برنامج اإلدارة اإللكتركنية لمجكدة عمى مكقعيا اإللكتركني .كيعمؿ
برنامج اإلدارة اإللكتركنية لمجكدة بجمع ممفات الجكدة الخاصة بالبرامج في الكميات المختمفة كتقكيـ ىذه الممفات
باعتبارىا أدلة عمى الجكدة األكاديمية كمف ثـ إعطاء تقييـ لمجكدة األكاديمية لمبرامج كالكميات عمى أساس نظاـ

نجكـ يماثؿ نظاـ النجكد المعتمد لدل الييئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي .كقد دعت عمادة التطكير كميات
الجامعة التسجيؿ عمى البرنامج كرفع ممفات الجكدة فبادرت كحدة الجكدة بالكمية بالتسجيؿ كرفع المفات كاألدلة
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فيما يتعمؽ بالمعايير األكؿ كالثاني كالثالث .كقد حققت برامج الكمية مف خبلؿ ىذا البرنامج تقدي انر مرتفعان ككانة

متقدمة بيف برامج الجامعة .كفيما يمي أمثمة لتقدير برامج الكمية فيما يتعمؽ بالمعايير الثبلثة سالفة الذكر عمى
برنامج اإلدارة اإللكتركنية لمجكدة حتى تاريخ كتابة ىذا التقرير.

Deanship of Academic Development EQMS
Faculty of Science Programs Status Report 14.03.2015
1. Biology Program

2. Chemistry Program

3. Mathematics Program

4. Physics Program
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(For deatailed reports on each program visit:
)http://qms.jazanu.edu.sa/EQMS/Public/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2feqms

و -وثائق الجودة
تعمؿ كحدة الجكدة جاىدة عمى استكماؿ كثائؽ الجكدة الخاصة بالكمية .فقد أضافت الكحدة في العاـ األكاديمي

الماضي  1435-1434ىػ لكثائؽ الجكدة الخاصة بالكمية كثيقة ىامة ىي كثيقة تكصيؼ المياـ التنظيمية لمكمية.
كتعتبر كثيقة تكصيؼ المياـ التنظيمية مف أىـ أدلة الجكدة لميئة الكطنية لمتقكيـ كاالعتماد األكاديمي فيما يتعمؽ

السمطات كاإلدارة" ) (Governance and Administrationحيث تساعد ىذه
بالمعيار الثاني كىك معيار " ي
الكثيقة في تحديد الترتيبات اإلدارية إلدارة الكمية كأعضاء ىيئة التدريس كالمكظفيف كتقديـ تفكيضات مناسبة

لممسؤكليات المككمة إلييـ ،ككضع آليات فعالة بالكمية لضماف تناسؽ عمؿ األفراد كتناغمو مع الخطة االستراتيجية

لمجامعة .كانطبلقان مف إيماف كحدة الجكدة بأىمية تكفر كثائؽ الجكدة بالكمية أضافت الكحدة ىذا العاـ كثيقة دليؿ
العمؿ الجامعي بكمية العمكـ التي تيدؼ إلى تدكيف التقاليد كاألعراؼ الجامعية في كثيقة عمؿ العتماد الضكابط

التي استقرت في الضمير األكاديمي .كتيدؼ الكمية مف اعتماد دليؿ العمؿ الجامعي إلى تكثيؽ المبادئ كاألعراؼ
الجامعية لكي تسمك ىذه المبادئ بالعبلقات بيف منسكبي الكمية مف الطبلب كاألكاديمييف كالعامميف كتكثيؽ

عبلقاتيـ بمف حكليـ كما حكليـ مف مؤسسات بما يعكد بالنفع عمى الفرد كالمجتمع .كما تيدؼ الكمية مف إقرار

ىذه الكثيقة إلى خمؽ تكافؽ بيف منسكبي الكمية عمى أسس التمسؾ بالعقيدة اإلسبلمية السمحة كالتقاليد كاألعراؼ
البناءة .كقد تـ اعتماد ىذه الكثيقة بمجمس الكمية.
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تقرير وحدة اورشاد األكاديمي
مقدمــــة
إف خدمات اإلرشاد األكاديمي تعد ضركرة ممحة لتحقيؽ أىداؼ التعميـ العالي بالمممكة العربية السعكدية ضمف
إستراتيجية تطكير كتحسيف مخرجات الجامعات السعكدية ،كيعتبر الطالب محكر العممية التعميمية كغايتيا ،كمف

أجؿ تكفير الدعـ البلزـ لو أثناء مسيرتو األكاديمية بما يحقؽ انسياب الخطة التعميمية كانياء متطمبات الخطة

الدراسية ضمف المدة الزمنية المتاحة ،كمف أجؿ بناء الثقة الذاتية المستقمة لدل الطالب كفقان ألىداؼ كمية العمكـ

كحرصان مف كمية العمكـ عمى تفعيؿ دكر اإلرشاد األكاديمي في الحياة الجامعية قامت الكمية بإنشاء كحدة اإلرشاد

األكاديمي بقرار مف عميد الكمية د .عبداهلل بف يحيى الحسيف في بداية الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الجامعي

 1434 /1433ىػ  ،كتقكـ الكحدة بتنفيذ برنامج متكامؿ في اإلرشاد األكاديمي ىك األكؿ مف نكعو عمى مستكل

جامعة جازاف .كمف المتكقٌع أف يأتي ىذا البرنامج بخطط جديدة بحيث يستفيد مف التجارب السابقة لمجامعات
السعكدية كاإلقميمية كالعالمية ،كتيدؼ ىذه الكحدة إلى تقديـ خدمات متميزة في اإلرشاد األكاديمي ألبنائنا الطبلب.
كما تسعى ىذه الكحدة إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ التربكية كالتعميمية لمطبلب كأعضاء ىيئة التدريس كالعامميف

في البيئة األكاديمية ،بيدؼ رفع كفاءة اإلنتاج العممي كالميني ،كمحاكلة الكصكؿ إلى درجة عالية مف الجكدة في
التحصيؿ الدراسي لمطالب ،كاكتساب الميارات كاتقانيا ،كصقؿ القدرات ،كتشجيع الطاقات اإليجابية في المحيط

األكاديمي .كبما أف اليدؼ الرئيسي لئلرشاد األكاديمي ىك تزكيد الطبلب بالميارات األكاديمية المتنكعة التي ترفع
مف تحصيميـ الدراسي كمناقشة طمكحاتيـ العممية ،كؿ ذلؾ يتـ مف خبلؿ خدمات إرشادية متنكعة كاإلرشاد

األكاديمي الفردم كالجماعي كالكقائي كالعبلجي ،باإلضافة إلي ذلؾ فإف اإلرشاد األكاديمي يساعد الطبلب عمي
بمكرة أىدافيـ كاتخاذ الق اررات المناسبة المتعمقة بمستقبميـ األكاديمي كالميني عف طريؽ االستفادة القصكل مف

جميع إمكانيات الجامعة المتاحة ليـ ،كما كيعمؿ اإلرشاد األكاديمي عمى تبسيط كتسييؿ اإلجراءات اإلدارية ؿتقديـ

أفضؿ الخدمات لمطالب في زمف قياسي كفؽ معايير الجكدة كاإلعتماد األكاديمي التي تسعى الكمية إلى تحقيقيا.
حيث تسعى كحدة اإلرشاد األكاديمي إلى:





تكفير مرشد أكاديمي مف أعضاء ىيئة التدريس لكؿ طالب في الكمية.

مساعدة الطبلب المتعثريف دراسيان ،عمى تحسيف أكضاعيـ األكاديمية.

مساعدة الطبلب عمى إيجاد حمكؿ مباشرة لممشكبلت األكاديمية التى تكاجييـ سكاء ماتعمؽ منيا بصعكبات التعمـ،

أك كانت نتيجة لعدـ التجاكب مع أعضاء ىيئة التدريس.
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زيادة تييئة الطبلب الستقباؿ االختبارات باالستعداد الجيد كالتنسيؽ لتييئة الظركؼ االكاديمية كاالدارية البلزمة.



إتاحة الفرصة لمطبلب لبلستفادة مف خبرات اعضاء ىيئة التدريس مف خبلؿ تسييؿ اتصاؿ الطبلب بيـ.




تعميؽ االستفادة مف مكاىب الطبلب التي تـ اكتشافيا كمعاكنتيـ عمى تقديـ أفضؿ ما لدييـ كبأعمى جكدة.



زيادة كعى الطبلب بأىمية استخداـ مكارد كتجييزات الكمية لتحقيؽ تعمـ فعاؿ.

أىم الخدمات المقدمة لمطالب

اسيا
أوالً :رعاية الطالب المتعثرين در ّ

اسيا مف كاقع نتائج الطبلب في الفصؿ الماضي كتسجيؿ بياناتيـ كمتابعة
 .1تـ حصر الطبلب المتعثريف در ٌ
مستكياتيـ أكالن بأكؿ.

اسيا كتحديد األسباب التي ترجع إلى
 .2الطمب مف المشرفيف معرفة األسباب التي أدت إلى تعثر كؿ طالب در ٌ
الطالب أك عضك ىيئة التدريس أك المنيج الدراسي.
اسيا ،كعقد لقاءات مع مدرسي المكاد التي يكثر فييا التعثر الدراسي
 .3تـ عقد
اجتماعات مع الطبلب المتعثريف در ٌ
ن
لمناقشة أسباب التعثر كتبلفييا كايجاد الحمكؿ كالبرامج المساندة.
.4

تـ التأكيد عمى المرشديف األكاديمييف بإرشاد الطبلب إلى كيفية تنظيـ كقت الطالب خارج المدرسة ،كارشاده إلى

أفضؿ طرؽ االستذكار.

ثانياً :رعاية الطالب المتفوقين

 .1حصر الطبلب المتفكقيف في سجؿ المرشديف كمتابعة تحصيميـ أكالن بأكؿ.

.2

التنسيؽ مع أعضاء ىيئة التدريس لرعايتيـ كصقؿ مكاىبيـ كتنمية قدراتيـ كاتاحة الفرصة ليـ لممشاركة في

جكانب النشاط المختمفة كفقان لميكليـ كرغباتيـ

 .3منحيـ حكافز مادية كمعنكية كمنحيـ شيادات التفكؽ ،كسجؿ أسماءىـ في لكحة الشرؼ ،كاقامة الحفبلت لتكريميـ
.4

كاعداد الزيارات التشجيعية ليـ.

رفع أسماء أكائؿ الطبلب المتفكقيف بالكمية إلشراكيـ في حفؿ الطبلب المتفكقيف الذم تقيمو الكمية.

وضع اإلرشاد األكاديمي في الكمية

 .1تخصيص فرع لكحدة اإلرشاد األكاديمي بكؿ قسـ كتجييزه بما يمزـ الستقباؿ الطبلب كتسجيؿ بياناتيـ.

 .2تـ عقد المقاء األكؿ مع طبلب كؿ قسـ بشأف اإلرشاد األكاديمي كنقطة انطبل و
ؽ بيف كؿ طالب كمرشده األكاديمي
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 .3تـ تكزيع طبلب كؿ قسـ عمى المرشديف األكاديمييف بشكؿ متكازف  ،كاشعار الطبلب بالمرشديف األكاديمييف
المسئكليف عف عممية إرشادىـ األكاديمي  ،كحث الطبلب عمى التفاعؿ مع المرشد األكاديمي .

 .4تـ تكزيع استمارة اإلرشاد األكاديمي لكؿ طالب.

 .5عقد اجتماع عاـ مع طبلب القسـ المستجديف في بداية كؿ فصؿ دراسي مف العاـ الجامعي.

.6
.7
.8
.9

تكزيع خطة اإلرشاد األكاديمي عمى أعضاء ىيئة التدريس.

إعداد ممؼ لكؿ طالب بالقسـ يتيح لمرشده األكاديمي متابعة حالتو األكاديمية .

تفعيؿ الساعات المكتبية ألعضاء ىيئة التدريس بالتكاجد بالقسـ  ،حسب جدكؿ يقرره القسـ بما ال يتعارض مع

الجداكؿ التدريسية.

تكزيع مطكيات كنشرات كحدة اإلرشاد األكاديمي لجميع طبلب األقساـ.

 .10التكصية بعقد دكرات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس عف لكائح النظاـ الجامعي كاإلرشاد األكاديمي حتى يككف
الجميع عمى إطبلع.
انجازات وحدة اإلرشاد األكاديمي في مجال التعريف والتوعية بأىمية اإلرشاد األكاديمي

"المقاء الدوري لعميد كمية العموم بأبنائو الطالب"

التقى عميد كمية العمكـ الدكتكر عبداهلل بف يحيى الحسيف بأبنائو الطبلب في المقاء الدكرم ،كذلؾ حرصان مف

عمادة الكمية عمى تكطيد العبلقة بيف مسؤكلي الكمية كالطبلب ،كرحب الدكتكر الحسيف في بداية المقاء بأبنائو

الطبلب كتمنى ليـ التكفيؽ في مسيرتيـ التعميمية ،كحثيـ عمى بذؿ الجيد كاالستفادة مف اإلمكانيات التي تكفرىا

الجامعة لطبلبيا .كأكضح الدكتكر الحسيف بأف المقاء مع الطبلب ليس لو مكعد محدد بؿ ىك متكاجد مع الطبلب
متى ما رغب الطالب االلتقاء معو أك التكاصؿ بو فمكتبو كمكاتب الككبلء كرؤساء األقساـ جميعا مكاتبيـ مفتكحة

أماـ جميع الطبلب في أم كقت .ثـ أعطى الدكتكر الحسيف نبذة تعريفية عف كمية العمكـ ، ،كأكضح ليـ بأف

مستعد لئلجابة عمى أم استفسار كحؿ أم مشكمة تكاجو طبلب الكمية ،كقد طمب سعادتو مف الطبلب أف يككنكا

عند حسف ظف إدارة الجامعة كعمادة الكمية كأعضاء ىيئة التدريس كمنيا ضركرة المكاظبة كالجد كاالجتياد كالتفكؽ

في التحصيؿ الدراسي كاالنضباط بارتداء الزم الرسمي بالكمية كالحفاظ عمى الكمية كممتمكاتيا ،كما طمب ضركرة
معرفة مككنات الكمية كاالستفادة مف خدماتيا مثؿ المكتبة كصالة األنشطة الرياضية كنادم أصدقاء البيئة.
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كأكد الدكتكر الدكتكر يحيى بف سميماف مسرحي ككيؿ الكمية لمشئكف اإلدارية كالطبلبية في كممتو عمى دكر الطالب
في العممية التعميمية كحث الطبلب عمى االستفادة مف أكقاتيـ في الجد كالتحصيؿ العممي كأكضح ليـ أنو عمى
استعداد لتذليؿ أم عقبات قد تعترض مسيرتيـ العممية كما أكضح الدكتكر مسرحي ما يجب أف يككف عميو

الطالب الجامعي مف التزاـ بالمكائح كاألنظمة الجامعية.

كما ألقى الدكتكر عمي بف حافظ حكمي ككيؿ الكمية لمشئكف األكاديمية كالجكدة كممة أكد فييا عمى أىمية اإلرشاد
األكاديمي في حياة الطالب الجامعي كاستعرض دكر الطالب الجامعي كما يجب عميو تجاه مشرفو األكاديمي
كمعرفة ساعاتو المكتبية كطرح جميع األسئمة التي تخطر ببالو كاتباع تكصيات مرشده األكاديمي.

ككاف الدكتكر محمد بف محسف العكلقي مشرؼ كحدة اإلرشاد األكاديمي بالكمية قد أكد في كممتو عمى أىمية كحدة
اإلرشاد األكاديمي كالخدمات التي تقدميا لمطالب مف خبلؿ البرامج التي تقكـ الكحدة بتنفيذىا ،ك أشار الدكتكر

العكلقي خبلؿ كممتو إلى أف الكحدة تيدؼ إلى تقديـ خدمات اإلرشاد األكاديمي بأنكاعيا المختمفة لطبلب الكمية.
ىذا كقد تمت مناقشة األسئمة كالمبلحظات كالتعميقات التي كردت مف الطبلب الذيف كاف حضكرىـ كبي ار

فعالة .كقد جرل البحث عف السبؿ الكفيمة بإزالة أم معكقات قد تكاجو الطبلب ،كتذليؿ أم عقبات قد
كمشاركاتيـ ٌ
تعترض مسيرتيـ العممية ،كقد تـ طرح أىـ المشاكؿ التي يقع بيا الطبلب كدكر الكمية بتفعيؿ األنشطة الطبلبية
كأىمية دكر اإلرشاد األكاديمي ،كأىـ القضايا المتعمقة بالخطط الدراسية كاآلليات التي تقكـ بيا الكمية لتسييؿ

عممية تسجيؿ الطمبة ،حيث تـ تعييف مرشد أكاديمي لكؿ مجمكعة مف الطبلب في كؿ قسـ ليتابعو خبلؿ كامؿ
فترة دراستو ،بحيث يعمؿ عمى مساندة كمتابعة كمعالجة مشاكميـ كقضاياىـ .كفى نياية المقاء تـ تكزيع مطكيات
تكعكية عمى الطبلب مف إعداد كحدة اإلرشاد األكاديمي بالكمية عف األنظمة كالمكائح الدراسية في جامعة جازاف.
أنشطة وفعاليات وحدة اإلرشاد أألكاديمي
 بياف دكر المرشد األكاديمي فى االرتقاء بالمستكل التحصيمي لمطبلب.
 تفعيؿ الساعات المكتبية ألعضاء ىيئة التدريس.

 االجتماع الدكرم بالطبلب لبحث المشكبلت التى تصادفيـ ككؿ ما يتعمؽ بالصعكبات الدراسية التي تكاجييـ.
 االعتماد عمى الزيارات الدكرية لمطبلب في القاعات لمتكاصؿ معيـ عمى المستكل الشخصي.
البرامج المقدمة

تحتكم ىذه الخطة عمى البرامج التالية :
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()1

البرنامج التعريفى

أحد البرامج الميمة التي تساعد فى تييئة الطبلب لبدء الدراسة في الجامعة كمعرفة مرافقيا كنظاميا كلكائحيا.

أىداف البرنامج :

 التييئة النفسية لمطبلب الجدد.

 مساعدة الطبلب عمى تحقيؽ أكبر قدر مف التكافؽ النفسي كاالجتماعي كاألكاديمي.
 تعريؼ الطبلب بالبرامج األكاديمية كنظاـ الدراسة كقكانيف الجامعة.
إجراءات التنفيذ:

عقد لقاءات تعريفيو لمطبلب الجدد حيث تـ تكزيع األدلة التعريفية بالنظاـ األكاديمي كاألنشطة.

تدشين فعاليات االسبوع التعريفي بأىمية االرشاد األكاديمي بكمية العموم

تحت رعاية سعادة الدكتكر عبداهلل بف يحيى الحسيف عميد كمية العمكـ ،تـ تدشيف فعاليات البرنامج
التعريفي لمطبلب بأىمية االرشاد األكاديمي لمطبلب كالتكعية ببلئحة الدراسة كاالختبارات كييدؼ البرنامج

التعريفي إلى التييئة النفسية لمطبلب لبدء الدراسة في الكمية كمعرفة مرافقيا كنظاميا كلكائحيا كتعريفيـ بالبرامج
األكاديمية كنظاـ الدراسة كقكانيف الجامعة حيث تكزع عمييـ األدلة التعريفية بالنظاـ األكاديمي.

كقد بدأ البرنامج بعقد لقاء مع أعضاء ىيئة التدريس يكـ األربعاء

 1436/3/23ىػ كذلؾ لمتييئة كالتعريؼ

باألنظمة كالمكائح المنظمة لمدراسة الجامعية، ،حيث أكد عميد كمية العمكـ عمى أف التكجيو كاإلرشاد األكاديمي ىك

حاجة ممحة لمطالب الجامعي إلدراؾ كفيـ العممية التعميمية .كقدـ سعادتو شرحا أكاديميا عف كمية العمكـ كطبيعة
ىذه المرحمة األكاديمية الميمة في حياة الطالب كتحديد مستقبمو األكاديمي كالميني .كما أكد سعادتو عمى

ضركرة تقديـ النصح كاالرشاد لمطبلب عمى أسس عممية صحيحة.

كمف جيتو أكد الدكتكر يحيى بف سميماف مسرحي ككيؿ كمية العمكـ لمشؤكف اإلدارية كالطبلبية في كممتو عمى

ضركرة تكعية الطبلب بمكائح الجامعة كقكانينيا .حتى تتحقؽ العممية اإلرشادية بصكرة فعالة إلى جانب فيـ المكائح
كاألنظمة التنفيذية لمجامعة كضكابط التسجيؿ كالحذؼ كاإلضافة كنظاـ الحضكر كاألعذار كاإلنذارات.

كما أكد سعادتو بأف الطبلب ىـ مستقبؿ األمة ً
كعمادىا ،فتطكرىـ كتقدميـ يمثؿ تقدـ األمة كميا .مشجعا عمى
ضركرة التأكيد لمطبلب بااللتزاـ بالدكاـ كعدـ التغيب عف المحاضرات .كعمى ضركرة اإلنخراط في الحياة

االجتماعية داخؿ الحرـ الجامعي ك ذلؾ عبر االشتراؾ في األنشطة المختمفة التي تقاـ في الجامعة .كمف جانبو
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القى الدكتكر عمي بف حافظ حكمي كممة أكد فييا بأف برنامج اإلرشاد األكاديمي سيساعد الطبلب عمى بمكرة

أىدافيـ ،كاتخاذ الق اررات المناسبة المتعمقة بمستقبميـ األكاديمي كالميني عف طريؽ االستفادة القصكل مف جميع

اإلمكانات ،كالبدائؿ المتاحة ،مكضحان أنو سيتحقؽ ىذا اليدؼ عف طريؽ تزكيد الطبلب بالميارات األكاديمية

المتنكعة التي ترفع مف تحصيميـ الدراسي كمناقشة طمكحاتيـ العممية ،الفتان أف لممرشد األكاديمي دكر ميـ في
ىذا الجانب  .كقد أكد سعادتو عمى أف اإلرشاد األكاديمي سيككف لو مساىمة فعالة لمعالجة ككقاية الطبلب مف

التعثر األكاديمي .كاستعرض د .محمد بف محسف العكلقي المشرؼ عمى كحدة االرشاد األكاديمي بالكمية أنشطة

كحدة االرشاد األكاديمي بالكمية كدكرىا في تفعيؿ عممية االرشاد األكاديمي مف خبلؿ عرض فمـ كثائقي حكؿ نشأة

جامعة جازاف كدكر عضك ىيئة التدريس في العممية التعميمية تجاه الطالب الجامعي.

كمف ثـ فتح المجاؿ

لممداخبلت مف أعضاء ىيئة التدريس كاستفساراتيـ عف االرشاد األكاديمي بالكمية.
كقد قدمت ألعضاء ىيئة التدريس كافة المعمكمات التي يحتاجكىا عف اإلرشاد األكاديمي  ،كما قدمت ترجمة
لبلئحة الدراسة كاالختبارات إلى المغة االنجميزية لغير الناطقيف بالمغة العربية ،كقد أعرب أعضاء ىيئة التدريس

ابتداء مف اليكـ األكؿ مف العاـ الدراسي كحتى نيايتو .كفي نياية المقاء
عف سعادتيـ كتكاجدىـ في خدمة الطبلب
ن
تـ تكزيع مطكيات إرشادية مف سمسمة مطكيات كحدة االرشاد األكاديمي بالكمية كالتي تحتكم عمى إجابة لجميع ما
يتساءؿ عنو الطالب في حياتو األكاديمية .كفي يكـ االثنيف  1436/4/6ق المكافؽ تـ البدء في تنفيذ فعاليات
األسبكع التعريفي كتتضمف تمؾ الفعاليات الترحيب بالطبلب الجدد كتعريفيـ عمى مرافؽ الكمية كالجامعة،

كاطبلعيـ عمى الئحة الدراسة كاالختبارات بالجامعة ،كتكضيح اىداؼ كأىمية االرشاد األكاديمي في حياة الطالب

الجامعي ،كما يتضمف تعريؼ الطبلب بالبكابة اإللكتركنية لمجامعة كالمكتبة الرقمية كمكقع الكمية كاألقساـ

األكاديمية .كما شمؿ األسبكع التعريفي تكزيع أكثر مف

 2000مطكية متنكعة مف إعداد كتنفيذ كحدة اإلرشاد

األكاديمي بالكمية  .كتيدؼ تمؾ المطكيات إلى تطكير ميارات الطبلب كتناقش ما ييـ الطبلب المتفكقيف لمحفاظ

عمى تفكقيـ كالطبلب المتعثريف لمساعدتيـ في تجاكز تعثرىـ كتحقيؽ النجاح المنشكد ،كما تيدؼ ىذه المطكيات

إلى تكعية الطبلب لتحقيؽ أىداؼ اإلرشاد األكاديمي بالكمية ،كقد عممت كحدة اإلرشاد األكاديمي بالكمية عمى

المتابعة الميدانية كالتأكد مف تنفيذ الفعاليات كما خطط ليا.

أىم التوصيات والق اررات التي اتخذتيا وحدة اإلرشاد األكاديمي
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 .1التأكيد عمى أىمية عقد لقاء عاـ لعميد الكمية أك مف ينكبو مع الطبلب المستجديف في بداية كؿ فصؿ دراسي مف
العاـ الجامعي.

و
 .2التكصية بعقد لقاء عاـ لرئيس كؿ قسـ مع طبلب القسـ بشأف اإلرشاد األكاديمي كنقطة انطبل و
كتعارؼ بيف كؿ
ؽ
طالب كمرشده األكاديمي .

 .3التكصية بتكزيع طبلب كؿ قسـ عمى المرشديف األكاديمييف بشكؿ متكازف ،كاشعار الطبلب بالمرشديف األكاديمييف
المسئكليف عف عممية إرشادىـ األكاديمي ،كحث الطبلب عمى التفاعؿ مع المرشد األكاديمي .

 .4التكصية بإعداد ممؼ الطالب كما كرد في خطة الكحدة كالذم يتيح لمرشده األكاديمي متابعة حالتو األكاديمية.

 .5التكصية بتفعيؿ الساعات المكتبية ألعضاء ىيئة التدريس كالتكاجد بأقساميـ ،حسب جدكؿ يقرره كؿ قسـ بما ال
.6

يتعارض مع الجداكؿ التدريسية.

التكصية بالمكافقة عمى إعداد كرش عمؿ كمحاضرات كدكرات تدريبية عف اإلرشاد األكاديمي ألعضاء ىيئة

التدريس كمف في حكميـ بالكمية حتى يككف الجميع عمى عمـ بمياميـ .

.7

التكصية بتفعيؿ مكقع الكحدة ضمف مكقع الكمية عمى شبكة االنترنت كتحديث المكقع كتزكيده بالبيانات الخاصة

.8

المكافقة عمى قياـ كحدة اإلرشاد األكاديمي بإعداد سمسمة مف النشرات اإلرشادية لمكاضيع متنكعة فيما يخص

باإلرشاد األكاديمي.

اإلرشاد األكاديمي لمطبلب.

التوعية بأىمية المرشد األكاديمي

المرشد األكاديمي ىك أحد أعضاء ىيئو التدريس بالكمية يككف لديو اإللماـ الكامؿ بالخطة الدراسية كالنظـ كالمكائح

عيف عضك ىيئة
األكاديمة ،كيحدد مف قبؿ القسـ كيدكف اسمو كرقـ مكتبو عمى الجدكؿ الدراسي لمطالب ،بحيث يي ٌ
كيسخر كقتو لخدمة
مرشدا أكاديميان لمجمكعة مف الطبلب .كعمى المرشد األكاديمي أف يخمص في عممو
التدريس
ٌ
ن
طبلبو ،فيضع جدكال لممكاعيد لمف يريد مقابمتو ،بحيث يخرج الطالب مف مكتب المرشد كقد تحقؽ مراده .ألف

المرشد مسؤكؿ عف كؿ طالب ممف يرشدىـ .كالمرشد األكاديمي ىك الشخص المسئكؿ األكؿ عف اإلشراؼ
كالتكجيو لمطالب خبلؿ مسيرتو التعميمية بالجامعة كمف ميامو :

 عمى المرشد أف يككف مممان باألنظمة األكاديمية في الجامعة.

 تعريؼ الطالب بنظـ الجامعة كلكائحيا  ،خاصة الئحة الدراسة كاالختبارات لممرحمة الجامعية.
 اإللماـ بمفردات الخطة الدراسية لتخصص الطالب كتعريؼ الطالب بذلؾ.
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 يتابع المرشد األكاديمي مسيرة الطالب األكاديمة منذ تسميتو مرشدان لو حتى تخرجو.

 تقديـ المشكرة األكاديمية كرسـ الخارطة المعرفية التي ينبغي عمى الطالب إتباعيا لمحصكؿ عمى أفضؿ المقررات
كأنسب البدائؿ المطركحة.

 التعرؼ عمى الطبلب ضعاؼ التحصيؿ كالمتفكقيف دراسيا ككضع طرؽ مناسبة لكؿ حالة لبلرتقاء بالمستكل
التعميمي كمساعدة المتفكقيف عمى االحتفاظ بتميزىـ.

 مساعدة الطبلب عمى اإلبداع مف خبلؿ اكتشاؼ ذكاتيـ كتكميفيـ بأنشطة أكاديمية تثرل اإلبداع لدييـ كذلؾ مف
خبلؿ المقاءات المستمرة معيـ  ،كمع أعضاء ىيئة التدريس.

 مساعدة الطبلب لبلستفادة مف خبرات أعضاء ىيئة التدريس كمساعدتيـ فى حؿ مشكبلتيـ بالطرؽ العممية
المبلئمة لكؿ حالة.

 مساعدة الطبلب ذكل الظركؼ الخاصة لمتغمب عمي إعاقاتيـ كمشكبلتيـ الصحية.
 تشجيع الطبلب عمى االنخراط في األنشطة اإلبداعية.

 تشجيع الطبلب عمى االنخراط فى أنشطة خدمة المجتمع كالبيئة .

 اإللماـ بأسماء المقررات كأرقاميا كمتطمباتيا كتسمسميا كارشاد الطبلب ألفضؿ السبؿ لبلستفادة منيا.
 اإللماـ بمكاعيد تسجيؿ المكاد كالحذؼ كاإلضافة.

 مساعدة الطالب في تسجيؿ الساعات الدراسية المتكافقة مع قدراتو كالمتفقة مع النظاـ الجامعي كمعرفة الحد األدنى
كالحد األقصى ؿلساعات المعتمدة التي ييسمح لمطالب بتسجيميا في كضعو الحالي ( العبء الدراسي لمطالب ).
 مساعدة الطالب في تعبئة النماذج الدراسية بالطريقة الصحيحة كتقديميا في المكاعيد المناسبة كالتأكد مف تعبئة
كافة البيانات المطمكبة.

 مساعدة الطبلب لفتح شعب جديدة كمراقبة الشعب الدراسية كسير العممية التعميمية بطريقة جيدة.

 العمؿ عمى متابعة معدالت الطبلب خبلؿ دراستيـ كتقييميـ ،كمتابعة أداء الطبلب المتعثريف دراسيا كارشادىـ
لتحسيف مستكياتيـ

 استكماؿ تخطيط الجدكؿ الدراسي لمطالب .
 رصد كمتابعو التقدـ الدراسي لمطالب.

 كضع ممؼ خاص بكؿ طالب يحتكم عمى جميع اإلنجازات السابقة (حذؼ ،إضافة ،معادلة ،اعتذار..الخ)
 التقيد بعدد الساعات األقصى كاألدنى لتسجيؿ الطالب.
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 اتباع التسمسؿ المكجكد في الخطة الدراسية كتجنب تسجيؿ المكاد ذات المستكل المتقدـ عمى حساب مكاد أخرل
 يجب مبلءمة المعدؿ التراكمي لعدد الساعات المسجمة لمطالب.

 السماح لمطالب بتسجيؿ المكاد المبلئمة لقدراتو لرفع معدلو في حالة التعثر.
 عدـ حذؼ مادة قبؿ إضافة أية مكاد أخرل.

 ترتيب جدكؿ الطالب عمى أساس المكاد المبلئمة كليس عمى أساس المكاعيد التي تناسب الطالب.
 إعداد تقرير في نياية العاـ الدراسي يتضمف ممخصان باألعماؿ كالمقترحات  ،كيقدـ التقرير لرئيس لجنة اإلرشاد
األكاديمي في القسـ التابع لو.

-1برنامج اإلرشاد األكاديمي الجماعى
يقكـ البرنامج عمى تكجيو كارشاد عدد مف الطبلب ييتمكف بمكضكع معيف اكيعانكف مف مشكمو معينو

أىداف البرنامج:

 العمؿ عمى إحداث تغيير إيجابي في سمككيات الطبلب.

 االىتماـ بقدرات الطبلب عمى كافة المستكيات كمحاكلة تكظيفيا بشكؿ جيد.
 مساعدة الطبلب عمى بذؿ أقصى جيد في التحصيؿ الدراسى.

 تنمية كعى الطبلب بالمكاد التي يتـ دراستيا كمعدالت النجاح فييا.
إجراءات التنفيذ:

المطكيات كالنشرات اإلرشادية
تحت برنامج

التنفيذ

اسم المطوية
نشرة تعريفية بوحدة الغرشاد األكاديمي

البرنامج التعريفي

تم التنفيذ

نصائح ميمة لمذاكرة جيدة

رعاية المتعثرين

تم التنفيذ

الساعات المكتبية وأىميتيا

اإلرشاد الجماعي

تم التنفيذ

تنظيم الوقت

اإلرشاد الجماعي

تم التنفيذ

الحضور والغياب

اإلرشاد الجماعي

تم التنفيذ

مطوية الحذف واإلضافة

اإلرشاد الجماعي

تم التنفيذ

توجييات لمطالب أثناء االختبارات

اإلرشاد الجماعي

تم التنفيذ

اإلرشاد الوقائي

تحت التنفيذ

العقوبات التأديبية عمى الطالب المخالف لمنظم والموائح
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()2

نشرة تعريفية باألقسام األكاديمية

اإلرشاد الجماعي

تحت التنفيذ

األخالقيات الجامعية

اإلرشاد الجماعي

تحت التنفيذ

العمل الجماعي

اإلرشاد الجماعي

تحت التنفيذ

أسباب التفوق الدراسي

رعاية المتفوقين

تحت التنفيذ

التعثر الدراسي ومواجيتو

رعاية المتعثرين

تحت التنفيذ

برنامج اإلرشاد األكاديمي الفردي

أساسا عمى العبلقة اإلرشادية المينية بيف
يقكـ البرنامج عمى إرشاد طالب كاحد كجينا لكجو كتعتمد فعاليتو
ن
المرشد كالطالب.
أىداف البرنامج :

 مساعدة الطالب عمى تحقيؽ ذاتو باعتبار ذلؾ ىك اليدؼ الرئيس لئلرشاد التربكم كالنفسي.
 العمؿ عمى تحقيؽ أكبر قدر مف الصحة النفسية لمطبلب.
 تكعية الطبلب بحقكقيـ ككاجباتيـ األكاديمية.

 حؿ المشكبلت األكاديمية كالنفسية المختمفة التي تكاجو الطبلب أثناء فترة الدراسة.
إجراءات التنفيذ:

جمسات اإلرشاد الفردية مع الطبلب الذيف يعانكف مف مشكبلت سكاء أكانت أكاديمية اكنفسية أك تربكية
لمساعدتيـ فى حؿ ىذه المشكبلت كتمكينيـ مف التكافؽ كالتكيؼ .

()3

برنامج االرشاد األكاديمي العالجى

 اإلحباط كسكء التكيؼ .

 ضعؼ الدافعية الدراسية .
 رىبة االختبارات .

 مقاكمة الضغكط الدراسية .
 رعاية الطبلب المتعثريف .

يقكـ البرنامج عمى تقديـ رعاية تربكيو متميزة ليذه الفئة مف الطبلب بيدؼ مساعدتيـ عمى تخطى مشكبلتيـ

األكاديمية كالنفسية كاإلجتماعيو.
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أىداف البرنامج:
تشخيص أسباب التأخر الدراسي لدل الطبلب



تقديـ الرعاية األكاديمية المتميزة ليـ بحيث نمكنيـ مف تخطى المشكبلت التي أدت إلى تعثرىـ



متابعة التحصيؿ الدراسي لمطبلب المتعثريف لبلرتقاء بمستكياتيـ



إجراءات التنفيذ:

 عقد جمسات إرشاديو لمكشؼ عف أسباب التعثر الدراسي سكاء كانت اجتماعيو أك نفسيو أك أكاديمية
 إعداد خطو عبلجيو لكؿ حالو عمى حده حسب أسباب التعثر.
 تنظيـ مجمكعات تقكيو لمنيكض بيؤالء الطبلب.
()4

برنامج اإلرشاد األكاديمي الوقائي

اء كانت دراسية
إف اليدؼ األساسي لئلرشاد الكقائي ىك تكعية الطالب ككقايتو مف الكقكع في بعض المشكبلت سك ن
أك صحية أك نفسية أك اجتماعية ك التي قد تترتب عمى بعض الممارسات السمبية ،كالعمؿ عمى إزالة أسبابيا،
كتدريب الطالب كتنمية قناعتو الذاتية ،كالحفاظ عمى مقكماتو الدينية كالخمقية كالشخصية ،كيشمؿ اإلرشاد الكقائي

مجمكعة مف البرامج كمنيا  ):تكعية الطبلب بنظاـ الكمية كالمكائح الجامعية كالتكعية بأضرار المخدرات
بأضرار التدخيف كطرؽ اإلقبلع عنو.

()5

كالتكعية

برنامج اإلرشاد األكاديمي التنموي

كيشمؿ رعاية الطبلب المتفكقيف حيث يقكـ البرنامج عمى تقديـ رعاية تربكيو متميزة ليذه الفئة مف الطبلب بيدؼ

المحافظة عمى تقدميـ كتكجيو قدراتيـ بحيث يتـ اإلستفاده منيا إلى أقصى حد ممكف.

أىداف البرنامج:

 تقديـ كافة أشكاؿ الرعاية التربكية كالنفسية كاألكاديمية لمطبلب بحيث يستطيعكف الحفاظ عمى تفكقيـ.
 تكجيو ىؤالء الطبلب بشكؿ ينمى لدييـ القدرة عمى اإلبداع.
إجراءات التنفيذ:

 تكريـ الطبلب المتفكقيف.
 عقد جمسات إرشاديو لمحفاظ عمى ركح التفكؽ كالتميز لدل ىؤالء الطبلب.
 استضافة بعض الشخصيات المتميزة التي ربما تككف قدكه ليـ.
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()6

برنامج اإلرشاد األكاديمي الخدمي

عدد مف الخدمات التي تيسر الدراسة الجامعية كتساعد الطالب عمى مزيد مف التكافؽ
يقكـ البرنامج عمى تقديـ ن
األكاديمي ك التربكم.
أىداف البرنامج:

 تكفير أكبر قدر مف الرعاية األكاديمية كالخدمية لمطالب.
 تشجيع الطبلب عمى االستمرار في الدراسة الجامعية.

 مساعدة الطبلب عمى حؿ المشكبلت الدراسية المتعمقة بالغياب كالتسجيؿ كغيرىا.
إجراءات التنفيذ:

 تدريب الطبلب عمى كيفية تنظيـ ك إعداد البحكث كالمشاريع كاستخداـ مصادر التعمـ.
 تدريب الطبلب عمى كيفية التسجيؿ كالحذؼ كاإلضافة كغيرىا.
()7

برنامج اإلرشاد األكاديمي الميني

أىداف البرنامج:

 التييئة النفسية لطبلب المستكييف السابع كالثامف الستقباؿ الحياة العممية داخؿ مجتمعيـ كاالستعداد لميف المستقبؿ
كالتكاصؿ مع جيات التكظيؼ المختمفة.
إجراءات التنفيذ :

 تنظيـ لقاءات مع مديرم ىذه الجيات.

 تنظيـ زيارات تعريفية بكؿ جية عمى حده.
كقد قدمت كحدة االرشاد األكاديمي مشركع "برنامج إرشػاد الطػبلب نحػك مستقبػؿ كظيفػػي كاعػػد" ضمف مبادرة

تطكير برامج كخدمات اإلرشاد الطبلبي في الجامعات السعكدية "المرحمة الثالثة" "تييئة طمبة الجامعات السعكدية

لسكؽ العمؿ التثقيؼ – الميارات المينية – التكظيؼ"

اليدؼ العاـ لمبرنامج:

مىدؼ ىذ ا اؿبرنامج إلى بث الكعي الكظيفي لدل الطبلب كتنمية كصقؿ القدرات الكظيفية مف خبلؿ تدريب
الطبلب عمى ميارات الحصكؿ عمى كظيفة كتككيف تكاصؿ ثابت بيف الجامعة كسكؽ العمؿ ككضع استراتيجيات

كخطط مستقبمية لخمؽ تكافؽ بيف مقررات الدراسة كاحتياجات سكؽ العمؿ .كفي ىذا البرنامج يتـ تقديـ إرشاد فردم
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أك جماعي بشكؿ مباشر حكؿ الفرص الكظيفية المتاحة مف خبلؿ تقديـ اإلرشاد بخصكص أماكف التكظيؼ

المحتممة كاالختيارات المينية المتاحة مف خبلؿ مقابمة الطبلب كمساعدتيـ عمى اتخاذ ق ارراتيـ لتحديد مستقبميـ

الميني أك الكظيفي بما يتناسب مع ميكليـ كقدراتيـ .كما يعمؿ البرنامج عمى مساعدة الطالب في اتخاذ القرار

الميني السميـ في اختيار التخصص  ،كبالتالي المينة المناسبة الستعداداتو كقدراتو  ،كاإلعداد ليا كااللتحاؽ بيا.
()8

برنامج التواصل الميدانى مع الطالب

كىك برنامج قائـ عمى التكاجد الميداني مع الطبلب كذلؾ لمكقكؼ عمى أىـ المشكبلت التي يعانى منيا الطبلب
كمبلحظة أىـ الظكاىر السمككيو.
أىداف البرنامج:

 إقامة عبلقة كطيدة بيف المرشد كبيف الطبلب.

 مبلحظة بعض الظكاىر السمككية غير المرغكب فيو.
 اإلجابة عمى تساؤالت الطبلب.
إجراءات التنفيذ:

تكاجد المرشد االجتماعي فى أكقات محدده بيف الطبلب .

()9

برنامج التواصل مع أعضاء ىيئو التدريس فى األقسام

كىك برنامج قائـ عمى التكاصؿ المباشر مع الييئة التدريسية بيدؼ الكقكؼ عمى أىـ المشكبلت التي يعانى منيا

الطبلب كاقامة عبلقة مباشره بيف الكحدة كالمرشد األكاديمي

أىداف البرنامج:




الكقكؼ عمى أىـ المشكبلت كالظكاىر النفسية كاألكاديمية التي ربما يعانى منيا الطبلب.
تحسيف كتطكير سير العممية التعميمية داخؿ القاعات الدراسيو.

إكساب الييئة التدريسية الميارات البلزمة لمعممية التعميمية كطرؽ التكاصؿ اإليجابي مع الطبلب.

()10

برنامج التواصل مع المجتمع وتنمية روح اإلنتماء

أىداف البرنامج:

 تحقيؽ أكبر قدر مف التكافؽ االجتماعي.
 تنمية سمات اإليجابية كاالنتماء لممجتمع السعكدم.
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إجراءات التنفيذ:
 تنظيـ زيارات لبعض المناطؽ الميمة داخؿ المجتمع.
 استضافة بعض شخصيات المجتمع البارزه.
 دعكة بعض الجيات لزيارة الكمية.
طرق التقييم:

تقكـ كحدة اإلرشاد األكاديمي بتقييـ دكرم كمنتظـَّ ،
فعالة لتحديد ما إذا تم ٌكف
كمية
ٌ
كتتبنى طرؽ منيجية ٌ
ككيفية ٌ
أم مف مياـ كأىداؼ اإلرشاد األكاديمي كنسبة ىذا التحقيؽ .كتجرم عممية التقييـ بيف كقت
أم قسـ مف تحقيؽ ٍّ
كآخر؛ بيدؼ الكقكؼ عمى مدل تحقيؽ كحدة اإلرشاد األكاديمي لمياميا ،كتعزيز فعاليتيا التعميمية .كتيستخدـ
نتائج التقييمات في المراجعة كالفحص ،كتطكير برنامج اإلرشاد األكاديمي ،كادراؾ مستكل أداء المرشديف

األكاديمييف .كيمكف أف تقكـ إجراءات تنفيذ كتفعيؿ الخطة كفقان لما يمي -:

( )1تكزيع اإلستمارة الخاصة بتقييـ عممية اإلرشاد كالمرشديف كالتي يقكـ الطبلب بتعبئتيا في نياية العاـ الدراسي
كيترؾ ليـ حرية التعبير عف أرائيـ مف خبلؿ أسئمة مغمقة كسؤاؿ كاحد مفتكح دكف كتابة أسمائيـ.

( )2استطبلع آراء السادة أعضاء ىيئة التدريس فيما تـ مف أنشطة كبرامج تكجييية كارشادية .
( )3تقييـ رؤساء األقساـ مف خبلؿ مبلحظاتيـ اليكمية كمتابعاتيـ المستمرة لمعمؿ.
( )4التقرير السنكم لئلنجازات كالذم يقكـ المرشد بإعداده كتسميمو لمقسـ.

بيان أعداد الطالب المتقدمين لطمب خدم ات وحدة االرشاد األكاديمي خالل العام الدرسي  1436 / 1435ىـ
م

1

الموضوع

الخدمة اإلرشادية

عدد الطالب

تم تعريف الطالب بالطرق السميمة لممذاكرة وزيادة القدرة عمى

طريقة تحسين المعدل التراكمي

138

طريقة حساب المعدل الفصمي والتراكمي

107

تم تعريف الطالب بطريقة حساب المعدل الفصمي التراكمي وطريقة

الحصول مطويات اإلرشاد األكاديمي

182

تم تزويد الطالب بالمطويات الخاصة بوحدة اإلرشاد األكاديمي.

2

االعتذار عن الفصل الدراسي

12

تم رفع الطمب إلى لجنة الشؤون الطالبية.

3

تعديل جدول دراسي بالحذف واإلضافة

46

توجيو الطالب إلجراء التعديل خالل فترة الحذف واإلضافة

4

طمب استشارة في تغيير التخصص

8

تم توجيو الطالب بالدخول عمى النظام.

5

التحويل من كمية العموم

4

تم رفع الطمب لمجنة الشؤون الطالبية.

االستيعاب وتنظيم الجدول الدراسي بما يتناسب مع قدرات الطالب.
حساب توقع المعدل.
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6

طمب فرصة استثنائية لرفع المعدل

14

تم رفع الطمب إلى لجنة الشؤون الطالبية.

7

تأجيل فصل دراسي

12

تم رفع الطمب إلى لجنة الشؤون الطالبية.

8

تكرار الرسوب في مقرر دراسي

8

تم مناقشة الطالب في أسباب صعوبة المقررات والطرق الصحيحة

9

طمب استشارة في مشاكل أسرية

17

تم توعية الطالب بأىمية االنتماء إلى األسرة وتقديم النصح

لممذاكرة وتوجيو الطالب لألقسام المعنية بتمك المقررات.

واإلرشاد ليم بأىمية االستقرار األسري ودوره في نجاح الطالب.

بيان بأعداد الطالب المتقدمين لطلب الخدمة من وحدة اورشاد األكاديمي خالل
العام الدرسي  1436 / 1435هـ.
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استبانة تقييم عممية اإلرشاد األكاديمي
عزيزي الطالب:

لمتحقؽ مف استفادتؾ مف اإلرشاد األكاديمي ،فيما يمي عدد مف العبارات كالتي تبيف مدل رضاؾ عف عممية اإلرشاد األكاديمي كمرشدؾ األكاديمي ،نآمؿ

مشاركتؾ في اإلجابة عمى كحدات ىذا االستبياف ،مع تحرم الدقة كالصدؽ كاألمانة عند اإلجابة ،كنكد أف نشير لؾ أف رأيؾ أساسي في ىذا المكضكع كال داعي
لذكر اسمؾ .كىذه محاكلة منؾ لتقييـ عممية اإلرشاد األكاديمي في الكمية.
اسم المرشد األكاديمي .............................................................. :
القسم ................................................................................ :
ضع عبلمة (√) في المكاف المناسب لكؿ مف العبارات التالية
ـ

العبارة

1

تمقيت معمكمات كافية عف أىمية اإلرشاد األكاديمي في حياتي الجامعية مف مرشدم

2

أتاح لي مرشدم األكاديمي معمكمات دقيقة خاصة بمكائح الجامعة كالكمية كنظاميا

3

أكضح لي مرشدم معمكمات خاصة بمقرراتي الدراسية كمتطمبات كؿ منيا

4

شجعني مرشدم األكاديمي عمى التفكؽ الدراسي

5

ساعدني مرشدم عمى حؿ مشكبلتي األكاديمية

6

استفدت مف المرشد األكاديمي في معرفة الصمة بيف المقررات الدراسية ك تخصصي كمجاالت العمؿ

7

شجعني مرشدم األكاديمي عمى الحضكر إلى مكتبو إذا كاجيتني أية مشكمة

8

تمقيت مساعدة مف المرشد األكاديمي في حذؼ كاضافة المقررات الدراسية عندما احتجت ذلؾ

9

تكاجد المرشد األكاديمي خبلؿ الكقت المخصص لئلرشاد األكاديمي

10

استفدت مف المقاءات الفردية التي عقدىا معي المرشد األكاديمي

11

استفدت مف المقاءات الجماعية التي عقدىا معنا المرشد األكاديمي

12

أظير مرشدم األكاديمي إىتماما كاضحا باألنشطة الطبلبية التي أمارسيا في الكمية

13

ساعدني مرشدم األكاديمي في إدارة كقتي الدراسي

14

ناقشني مرشدم األكاديمي في تقديراتي التي حصمت عمييا في المقررات الدراسية

15

أشعر بالرضا بشكؿ عاـ عف مستكل جكدة اإلرشاد األكاديمي في الكمية

نعـ

إلى حد ما

ال

ماىي مبلحظاتؾ كاقتراحاتؾ؟
.................................................................................................................................
16

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................
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الجدول الزمني لخطة اإلرشاد األكاديمي
1

-

2

متابعة المرشدين األكاديميين لعممية الحذف واإلضافة لمطالب

 عقد لقاء عميد الكمية مع الطالب لمترحيب والتعارف وتوضيح الميام الخاصة بالمرشد األكاديمي. تسميم أسماء الطالب لكل مرشد وبيان حاالتيم األكاديمية من حيث كونيم متعثرين او متفوقين. -عقد اجتماع مع اعضاء ىيئة التدريس لمتنسيق معيم في اداء الميام.

3

 -تسميم كل طالب استمارة اإلرشاد األكاديمي.

 اإلعداد لبرنامج "ساعة إرشاد" وفييا يقوم كل مرشد باستضافة كل طمبة اإلرشاد األكاديمي لو. -حصر األنشطة اإلبداعية لمطالب وميوليم لبدء االنضمام لألنشطة المختمفة بالكمية.

4

 الحصول من أعضاء ىيئة التدريس عمى قائمة بأسماء الطالب الذين لم يحضروا نسبة  %75من المحاضراتواالتصال بيم إلعالميم بموقفيم وأسباب ذلك وىل باإلمكان تقديم المساعدة.

 -اإلعداد النفسي وحل المشكالت المتعمقة باالختبار الفصمي األول.

7

 الحصول من أعضاء ىيئة التدريس عمى قائمة بأسماء الطالب الذين لم يحضروا نسبة  %50من المحاضراتواالتصال بيم إلعالميم بموقفيم وأسباب ذلك وىل باإلمكان تقديم المساعدة.

 -اجتماع مع أعضاء ىيئة التدريس لموقوف عمي احوال الطالب المتعثرين وما تم تجاىيم وتأثير البرنامج المتبع

10

معيم في تعديل نتائجيم الدراسية (بعد االختبار الفصمي األول) وكذلك الطالب المتفوقين وما تم

وما أسفر عنو االختبار األول من حاالت تحتاج إلى رعاية خاصة.

ليم من تحفيز،

12

– الحصول من أعضاء ىيئة التدريس عمى قائمة بأسماء الطالب الذين لم يحضروا نسبة  %25من المحاضرات

13

 -التعرف عمى الحاالت التي تعاني مشكالت تتعمق باالختبارات وطرق التغمب عميو.

واالتصال بيم إلعالميم بموقفيم وأسباب ذلك وىل في اإلمكان تقديم المساعدة

 الحصول عمى تقرير من المرشدين للتطور في حاالت الطالب المتعثرين بعد االختبار الفصمي الثاني أو من تقييمأعضاء ىيئة التدريس.

14

 متابعة قيام أعضاء ىيئة التدريس ببرنامج "ساعة إرشاد" واالجتماع بالطالب لتييئتيم الختبار نياية الفصلالدراسي.

 إلقاء محاضرة عن" قمق االختبار وكيفية التعامل معو" كجزء من تييئة الطالب الختبار نياية الفصل الدراسيبواسطة أحد المتخصصين في الصحة النفسية إن أمكن والبديل ىو مشرف وحدة اإلرشاد األكاديمي وذلك بمسرح

الكمية.

 -تطبيق استطالع رأي الطالب لمتعرف عمى انطباعاتيم عن أنشطة اإلرشاد األكاديمي.
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المطويات التي تم تنفيذىا وتوزيعيا عمى طالب الكمية
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تقرير وحدة البحث العممي

مشاركات الممتقى العممي الطالبي السادس

 بحث عممي في14 ىػ بعدد1436  ربيع أكؿ3-1

شارؾ طبلب اؿكمية في الممتقى العممي السادس في الفترة

. بحث في الممصقات11محكر العمكـ األساسية كاليندسية شارؾ منيا ثبلثة أبحاث في العركض التقديمية ك
مشاركة طالب الكمية بالممتقى العممي السادس لطالب وطالبات الجامعة

التخصص

الطالب المشاركون

عنوان البحث

م

أحياء

عبد اهلل محمد سممان الحريصى

Bio-efficancy of ethanolic leaves extract of Datura

1

خالد محمد جعفري

stramonicum and Ocimam basilisum against the

أحياء

بدر عمى يحيى الفيفي

Cultivated plant Trees in Jazan, Saudi Arabia

2

أحياء

عادل معزى سممان المالكى

Mycoflora associated with Barley grains in Jazan

3

يحيى ناصر الشريف

malarial vector Anopheles…….

Region and its effect on seed germination
أحياء

احمد موسى ميدى مسممى

Helicobacter pylori infection in university students.

4

رياضيات

أحمد عباس غريب

The Modern Cryptography

5

رياضيات

ابراىيم محمد عتين

On Dynamical behaviors of Rucklidge system

6

رياضيات

عبداهلل محمد عمي حومدي

A heuristic method to solve the Symmetric Traveling

7

فيزياء

أسامة عبداهلل مدخمي

Noise Pollution Level at Jazan City

8

عبدالرحمن عبداهلل خبراني
فيزياء

مازن محمد يحيى بشيري

Effects of Doping, Resistance and Temperature

9

فيزياء

أحمد عمي عمي طواشي

Calculating the reaction cross-section using the

10

on the Performance of GaAs Solar Cells

chuck3 code. A try to stimulate a nuclear reaction
كيمياء

خيرات عمي االمير-

Chemical Composition, Antioxidant and Antitumor

حسن عبده عقيمى-

Activities of Salvadora persica Seeds

كيمياء

عبداهلل عمى ربيع-

A New Facile Route for the Synthesis of

12

كيمياء

حسن عمى احمد معشي

Renewable resource based

13

4,6-diamino-3-cyano--2(1H)-thioxopyridine

11

polyurethane/montmorillonite clay nanocomposites
as anticorrosive coating materials

كيمياء

حسام عيسى حكمى

Tautomerization of tetraphosphoadenine molecule: A
computational study
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14

أسفرت تمؾ المشاركات عف فكز الكمية بعدد ثمانية جكائز المركز األكؿ ،الثاني كالسابع في مسابقة تحكيـ

األبحاث في مسابقة العركض التقديمية  ،المركز الثاني كالخامس إلقاء كالمركز الخامس في مسابقة االلقاء
باالضافة إلى المركز الرابع كالسابع في محكر االبتكار

الطالب الفائزون في الممتقى العممي السادس لطالب وطالبات جامعة جازان 1436ىـ
التخصص

الجائزة

الطالب

م
1

أسامة عبداهلل مدخمي  -عبدالرحمن عبداهلل خبراني

فيزياء

المركز األول في مسابقة تحكيم األبحاث

2

مازن محمد يحيى بشيري

فيزياء

المركز الثاني في مسابقة تحكيم األبحاث

3

عبد اهلل محمد الحريصى  -خالد محمد جعفري

أحياء

المركز السابع في مسابقة تحكيم األبحاث

4

عبدالرحمن عبداهلل خبراني  -أسامة عبداهلل مدخمي

فيزياء

المركز الثاني إلقاء

5

عبد اهلل محمد الحريصى  -خالد محمد جعفري

أحياء

المركز الخامس إلقاء

يحيى ناصر الشريف

يحيى ناصر الشريف
6

أحمد عباس غريب

رياضيات

المركز الخامس ممصقات

7

عمي محمد عبسي

كيمياء

المركز الرابع إبتكار

8

بدر عمي الفيفي

أحياء

المركز السابع ابتكار

تقرير عف مشاركة كمية العمكـ في المؤتمر الطبلبي السادس بجدة في الفترة مف 1436/6/13-10ىػ
تأىؿ ثبلثة طبلب لممشاركة بالمؤتمر الطبلبي السادس بجدة كىـ الطالب :عبدالرحمف عبداهلل خبراني (عرض

تقديمي) ،مازف محمد يحيى بشيرم (ممصؽ) ،عمي محمد عبسي (ابتكار).

بدأت فعاليات المؤتمر يكـ االثنيف 1436/6/10ىػ الساعة الثامنة كالنصؼ صباحا حيث بدأت الجمسات العممية

كعركض الممصقات كاالبتكار.

شارؾ الطالب عبدالرحمف عبداهلل خبراني (خريج) بعرض تقديمي بعنكاف:Noise Pollution Level at Jazan City

لمطالبيف أسامة عبداهلل عمر مدخمي ك عبدالرحمف عبداهلل محمد خبراني  .ككاف العرض يكـ الثبلثاء

1436/6/11ىػ الساعة  11:10 -10:55صباحا.

 شارؾ الطالب مازف محمد يحيى بشيرم (خريج) بممصؽ بعنكاف:170

Effects of Doping, Resistance and Temperature on the Performance of GaAs Solar Cells

كاف الممصؽ يكـ االثنيف الساعة الثامنة كالنصؼ صباحا ككاف تحكيـ الممصؽ في الفترة مف 12:00 -8:30
صباحا يكـ االثنيف 1436 /6/10ىػ.

شارؾ الطالب عمي محمد عمي عبسي بابتكار تحت عنكاف "االستفادة مف مياه تكييؼ السيارة في المساحات "بدأ عرض االبتكارات يكـ االثنيف  6/10الثامنة كالنصؼ صباحا.

مشاركة الكمية في فعاليات اليوم الطبي الخامس
شارؾ أعضاء ىيئة التدريس بالكمية في فعاليات اليكـ الطبي الذم عقد يكـ

 23ابريؿ  2015ـ في كمية طب

األسناف بالشكاجرة

مشاركات برامج المشاريع البحثية
شارؾ طبلب الكمية تحت اشراؼ أعضاء ىيئة التدريس بتقديـ مقترحات بحثية في برنامج عمماء المستقبؿ –

الممكؿ مف عمادة البحث العممي  3كبمغت المشاركات عدد  15مقترح بحثي.
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تقرير وحدة االبتكار واإلبداع المعرفي

مقـــدمة

يعتبر التقرير السنكم لكحدة البتكار كاالبداع المعرفي بكمية العمكـ -جامعو جازاف -لمعاـ الجامعي

1436/1435ىػ  ،كالذم يعتبر حصيمة الجيكد كالنشاطات التي قامت بيا الكحدة خبلؿ ىذا العاـ لتحقيؽ أىدافيا
كرسالتيا  ،كيسعدني بيذه المناسبة أف أتقدـ بخالص الشكر كالعرفاف لمقاـ خادـ الحرميف الشريفيف –حفظو اهلل-

راعي النيضة التعميمية بالمممكة  ،عمى اىتمامو كدعمو البلمحدكد لمتعميـ العالي  ،كالشكر مكصكؿ ألمير منطقة
جازاف عمى جيكده المبذكلة كمتابعتو الحثيثة لمرقي بمستكل الجامعة،كما ال يفكتني أف أتقدـ بخالص الشكر

كالتقدير لمعالي كزير التعميـ العالي لما تحظى بو جامعو جازاف مف دعـ كمتابعة مف قبمو ،كما يسعدني أف أعرب

عف جزيؿ شكرم كتقديرم لمعالي مدير الجامعة عمى اىتمامو كرعايتو الكريمة كما أعرب عف جزيؿ شكرم

كتقديرم لعميد كمية العمكـ الدكتكر عبد اهلل يحيى الحسيف عميد كمية العمكـ عمى جيكده الجبارة كدعمو المستمر

لكافة األنشطة مما يجعؿ كمية العمكـ تمضي قدمان في القياـ بمياميا كتنفيذ خططيا تمبية لتطمعات الجامعة

كتحقيؽ رؤيتيا .كقد صدر قرار معالي مدير الجامعة رقـ  34/1/38392كتاريخ  1434/07/17ىػ بإنشاء كحدة

االبتكار بالجامعة ك اإلبداع المعرفي ك

ريادة األعماؿ كالمنبثقة عف ككالة الجامعة لمشؤكف األكاديمية

لتككف بمثابة الحاضنة لممبتكريف كلتزكيدىـ ببيئة مساعدة عمى االبتكار كاإلبداع

المبنة األساسية لتنكيع مصادر الدخؿ لدل المجتمعات لذلؾ
أعضاء ىيئة التدريس كالطمبة  ،متصؿ

المعرفي حيث يعد االبتكار

ستككف الكحدة حاف از لتشكيؿ مجتمع تعاكني بيف

بشكؿ مترابط لتطكير المنتجات كاألفكار االبتكارية القائمة عمى

المعرفة.كمف ثـ تـ إنشاء الكحدة بكمية العمكـ كاآلداب بالدرب في  1435 – 7 – 20ىػ  .كتـ اختيار د .رشيد
قرمكش منسقا لمكحدة بكمية العمكـ .كما تـ اختيار منسقي االبتكار ك االبداع المعرفي في كؿ أقساـ كمية العمكـ
لتسييؿ التكاصؿ مع كافة الطبلب.

قسـ الرياضيات :د .عادؿ المعرشي
قسـ الفيزياء:

د .محمد فضالي

قسـ االحياء:

د .عماد عبادة

قسـ الكمياء:

د .مدحت المصيمحي
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أىداف الوحدة
 تعزيز االبتكار في مجتمع كمية العمكـ.

 تشجيع طبلب الكمية عمى تقديـ أفكارىـ كتحكيميا إلى ابتكارات ذات قيمة اقتصادية.
 نشر ثقافة االبتكار بيف أعضاء ىيئة التدريس كالطبلب كضماف كصكليا لممجتمع
 تسييؿ تطبيؽ األفكار المبتكرة كنقميا كاستغبلليا.

 االىتماـ باقتصاد المعرفة مف خبلؿ التركيز عمى مجاالت جديدة في التعميـ كالتدريب كمكاكبة التطكر السريع في
مختمؼ فركع المعرفة

 تكفير خدمات االحتضاف كالدعـ الفني كالتقني لممشاريع اإلبداعية.


دعـ مسيرة االقتصاد الكطني مف خبلؿ الدراسات التطبيقية كتحكيميا لمنتجات باسـ جامعة جازاف.

كمف ثـ قامت الكحدة مف خبلؿ منسقي األقساـ بنشر ثقافة االبتكار بيف طبلب مختمؼ االقساـ .

 .1ككاف تعريؼ بكحدة االبتكار كريادة األعماؿ كتقسـ الكحدة لفرعيف فرع محكر االبتكار كىك عبارة عف االبتكارات
العممية في مجاالت العمكـ بفركعيا (كيمياء –فيزياء – أحياء ) كيطمب مف ىذا المحكر ثبلث فركع:

 فكرة متميزة فقط
 ابتكار متميز

 مشركع متميز

كما بيف المنسقيف أف ىنالؾ لجنة متخصصة لدراسة األفكار المتميزة كامكانية تطبيقيا كتكفير كؿ الكسائؿ
كالمعينات إلنجاح ىذه الفكرة كتكفير المختصيف في المجاؿ المطمكب .

المحكر الثاني كىك محكر ريادة األعماؿ كىك المحكر الذم يعمؿ عمي استغبلؿ مكاىب الطبلب كتحكيؿ ىكاياتيـ
البسيطة لمشاريع ريادية تدر دخؿ عمى صاحبيا مف خبلؿ تسكيقيا في معارض باألسكاؽ التجارية حتى يتـ

إيجاد مسكقيف لمفكرة كيتـ دعـ كؿ فكرة ريادية بعد دراستيا كدراسة إمكانية نجاحيا مف قبؿ مدير الجامعة .
اجتمعت لجنة كحدة االبتكار ك االبداع المعرفي في عدة لقاءات ك تدارست عدة نقط تخص النقط التالية:

- 1تحفيز الطبلب عمى االبتكار ك االبداع المعرفي.
- 2تشجيع الطبلب عمى المشاركة في الممتقيات.

- 3التحضير لممتقى عمى صعيد الكمية ليككف تحضي ار لممشاركة في الممتقى الجامعي.
- 4تدارس تكريـ الطبلب المشاركية في الممتقى الجامعي ككدلؾ منسقييـ.
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مشاركة طالب كمية العموم في الممتقى الطالبي لجامعة جازان
 .2حسب الجدكؿ الزمني ىنالؾ مسابقة االبتكار األكلي بجامعة جازاف لمعاـ الدراسي

 1436 -1435ىػ برعاية

معالي مدير الجامعة كىي الثانية مف نكعيا تيدؼ لنشر ثقافة االبتكار في كسط الطبلب.

 .3مسابقة جائزة رائد أعماؿ جازاف لمعاـ الدراسي  1436/1435ىػ برعاية مدير الجامعة.

 .4كعمبل بما أ شار لو رئيس الكحدة بالجامعة عمي أف تككف ىذه الفترة فترة إعبلـ مكثؼ داخؿ الكميات عف
االبتكارات كريادة األعماؿ كنشر ىذه الثقافة في كسط الطالبات .

 .5كأكضح المنسؽ أيضا إف كؿ فكرة أك مشركع ريادم سكؼ يتـ تسجيمو باسـ الطالب في مدينة الممؾ عبد العزيز
كحدة براءة االختراع السعكدم .

 .6كشاركت كمية العمكـ في جائزة معالي مدير الجامعة لمعاـ  1436/1435بأعماؿ  9مشاركات طبلبية في مختمؼ
الفركع حسب الجدكؿ التالي:
م

اسم الطالب

المشرف

القسم

عنوان المشروع

الفرع

1

عمي محمد عمي عيسي

د .محمد فضالي

الفيزياء

جياز توفير ماء مساحات السيارة

بتكار

2

عبد اهلل حسن ىزازي

الفيزياء

جياز قياس درجة الحرارة

فكرة مميزة

3

مشعل جميور العتيبي

د .رشيد قرموش

الفيزياء

الحقيبة الذكية

ابتكار

4

سممان عمي عبدلي

د .حميد الحر

الفيزياء

جياز رفع الكتروني لمسيارة

فكرة مميزة

5

مازن ولي عواجي حكمي

د .رشيد قرموش

الفيزياء

استشعار السكتة القمبية

فكرة مميزة

6

أحمد وجدي عواجة

د .رشيد قرموش

الفيزياء

التبريد الداتي لمسيارة الواقفة

فكرة مميزة

7

حجاب عبد اهلل الحازمي

د .عادل معرشي

الرياضيات

عمل مؤسسة لمتنظيف

ريادة أعمال

8

سعد احمد مسفر ال فايع

د .عادل معرشي

الرياضيات

الحماية من الغاز المنزلي

فكرة مميزة

9

بدر عمي يحيى الفيفي

د .عماد عبادة

األحياء

جياز إطفاء ذاتى لحرائق السيارات

ابتكار

ك قد كاف لكمية العمكـ حظيا مف الجكائز في ىدا الممتقى الجامعي مف خبلؿ :
 -الطالب عمي محمد عمي عبسي الدم احتؿ المرتبة الرابعة ك تأىؿ لمممتقى العممي السادس بجدة.

 -الطالب بدر عمي يحيى الفيفي الدم احتؿ المرتبة السابعة ك تأىمو لمممتقى العممي السادس بجدة.
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كما تميزت السنة الدراسية بتسجيؿ االبتكاريف "جياز تكفير ماء مساحات السيارة مجانان" لطالب عمي محمد عمي

عبسي ك "جياز إطفاء ذاتى لحرائؽ السيارات" لطالب بدر عمي يحيى الفيفي في مكتب براءة االختراع السعكدم.

األنشطة الموازية:

- 1ترشيح الطالب بدر عمي يحيى الفيفي لمؤتمراالبحاث ك االبتكار الدم سيقاـ في االردف.
- 2اعبلف لمطبلب بامكانية دكرة تدريبة تقدميا أرامكك لطبلب المشاريع الريادية لمدة أسبكعيف في مدينة الرياض.

- 3تسجيؿ عدد مف الطبلب لممشاركة في انتخاب المكتب التنفيدم لنادم االبتكار ك االبداع المعرفي بجامعة جازاف.
- 4ترشيح اربع طبلب مف كمية العمكـ لممشاركة في التدريب الصيفي الدم سيقاـ بمدينة ألبرتا في كندا مف  23يكليك
الى  18غشت  2015بأشراؼ د .رشيد قرمكش.

- 5المشاركة في لجنة دراسة االليات التي يحتاجيا مختبر الفاب الب الدم سيككف مقره بكمية العمكـ.
االنشطة التحضيرية لمسنة الدراسية القادمة:

- 1أعطاء محاضرات في كمية العمكـ لمطبلب عمى أىمية االبتكار ك االبداع المعرفي.

- 2التحضير لمسابقة كمية العمكـ المزمع تنظيميا في بداية الفصؿ الدراسي االكؿ لمسنة القادمة تحت اسـ "مبتكر".
- 3التحضير المسبؽ لمسابقة الجامعة في دكرتيا الثالثة.
بعض المعوقات التي تواجييا الوحدة:
- 1عزكؼ الطبلب عف المشاركة في الممتقيات المحمية لبلبتكارات.
- 2عزكؼ األساتدة عمى االشراؼ عمى ابتكارات الطبلب.

- 3عدـ كجكد قاعة مجيزة بكمبيكتر ك طابعة مخصصة الجتماعات الطبلب المبتكريف.
- 4عدـ كجكد ميزانية مخصصة لمكحدة لصرؼ تكاليؼ طباعة البكسترات ك مايشابيو.
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تقرير وحدة األنشطة الطالبية
انجازات خطة األنشطة الطالبية لكمية العموم لمعام الجامعي

1436 /1435ىـ

انجشايظ
األٔنًجٛبد انضقبف ٙانؼهً ٙانضبنش ث ٍٛأقغبو انكهٛخ
يغبثقخ انقشآٌ انكشٚى ٔانغُخ انُجٕٚخ
يغبثقخ انطبنت انًضبنٙ
يحبضشح ػهًٛخ ػبيخ "انًؤصشاد انحٕٚٛخ نهزهٕس ثبنًؼبدٌ انضقٛهخ "
نقبء يفزٕػ نغؼبدح انؼًٛذ يغ انطالة
انٕٛو االعزًبػ ٙانزشف ٙٓٛنهطالة انًزًٛض ٍٚف ٙاألَشطخ
سحهخ داخهٛخ
ثطٕنخ انكهٛخ ف ٙرُظ انطبٔنخ
ثطٕنخ انكهٛخ ف ٙانجهٛبسدٔ
ثطٕنخ انكهٛخ ف ٙكشح انقذو
ثطٕنخ انكهٛخ ف ٙانفشفٛشح ٔانٕٓكٙ

ػذد انًغزفٛذٍٚ
 100طبنت
 30طبنت
 20طبنت
 200طبنت
يفزٕػ نطالة انكهٛخ
 40طبنت
 20طبنت
 20طبنت
 20طبنت
 60طبنت
 20طبنت
 40يٍ أػضبء
ٔيُغٕث ٙانكهٛخ
يفزٕػ نطالة انكهٛخ
 200طبنت

حفم خزبو األَشطخ ٔركشٚى انطالة انفبئضٍٚ

يفزٕػ نطالة انكهٛخ

حفم ركشٚى انطالة انًزًٛضٔ ٍٚانًزفٕق ٍٛػهًٛب ًا

 40طبنت

دٔسح ف ٙآيٍ ٔعاليخ انًؼبيم

 40طبنت

دٔسح ف ٙاإلعؼبفبد األٔنٛخ ألخطبس انًؼبيم

 40طبنت

انفشع
انُشبط
انضقبفٙ

انٍ
شب
انُشبط
ط
انُشبط انشٚبضٙ
انغ االعزًبػٙ
نى
٘

ثطٕنخ انكهٛخ نكشح انقذو ث ٍٛأػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانًُغٕثٍٛ
انجشايظ انؼبيخ

االحزفبل ثبنٕٛو انٕطُ ٙنهًًهكخ
َذٔح ػبيخ ػٍ كهٛخ انؼهٕو ٔعٕق انؼًم

انجشايظ
انزذسٚجٛخ

األنشطة الطالبية والفعاليات المختمفة التي تمت خالل العام الجامعي  1436 /1435ىـ
أوالً :النشاط الرياضي

في إطار خطة األنشطة الطبلبية لمكمية لمعاـ الجامعي

1436/1435ىػ كبرعاية الدكتكر /عبداهلل بف يحيى

الحسيف عميد الكمية نظمت الكمية ممثمة في كحدة النشاط الطبلبي األنشطة اآلتية-:
- 1بطولة الكمية لتنس الطاولة يوم الثالثاء 1435/12/20ىـ

تـ تنظيـ بطكلة تنس الطاكلة بيف طبلب الكمية بأقساميا األربعة كذلؾ يكـ الثبلثاء المكافؽ 1435/12/20ىػ في

الصالة الرياضية بالكمية .شارؾ في البطكلة

 12طالبان مف أقساـ الكمية األربعة كدارت المنافسات بيف الطبلب
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حيث تمت تصفية البلعبيف إلى ستة العبيف دارت المنافسات بينيـ كصعد ثبلثة العبيف أقيمت بينيـ مباراتاف في

الدكر قبؿ النيائي كبعد ذلؾ أقيمت المباراة النيائية ثـ مباراة تحديد المركزيف الثالث كالرابع كفاز بالبطكلة كالمركز

األكؿ الطالب  /فكاز سعد عبد اهلل الشيرانى مف قسـ الرياضيات كقد فاز بالمركز الثاني لمبطكلة الطالب/

عمى

شكعى عبد اهلل مف قسـ الرياضيات ثـ حصكؿ الطالب جابر عمى سراج مف قسـ األحياء عمى المركز الثالث.

 -2بطولة الكمية الخامسة لكرة القدم في الفترة من 1435/12/28-27ىـ

نظمت كحدة النشاط الطبلبي في الكمية بطكلة كرة القدـ الخامسة بيف طبلب الكمية بأقساميا األربعة كذلؾ في
الفترة مف 1435/12/28-27ىػ عمى ممعب كمية المجتمع بعد صبلة العصر مباشرة .أقيمت المسابقة بنظاـ

الدكرم بحيث لعب كؿ فريؽ ثبلث مباريات عمى مدار يكميف كأقيمت مباريات نيائي البطكلة عمى نفس الممعب

كفي حضكر تشريؼ سعادة الدكتكر/عبداهلل بف يحيى الحسيف عميد الكمية كأ.د .عبدالرحمف فرغمي المشرؼ عمى
كحدة األنشطة كأعضاء لجنة األنشطة بالكمية (د .جماؿ الدالؿ  ،د .مدحت محمد المصيمحي ،د .سعيد بكرزة ،د.

مبركؾ أبكزيد) كد.سعيد جكدة منسؽ قسـ الفيزياء ك جمع كبير مف أعضاء ىيئة التدريس كالطبلب كأقيمت
البطكلة كفاز فريؽ قسـ الفيزياء عمى فريؽ قسـ الرياضيات في المباراة االفتتاحية

قسـ األحياء  ،1/1كما تعادؿ قسـ الفيزياء مع قسـ الفيزياء بنفس النتيجة

 2/3كتعادؿ قسـ الكيمياء مع

 1/1بينما فاز فريؽ األحياء عمى

الرياضيات بخماسية نظيفة /5صفر .كفي اليكـ الثاني فاز فريؽ الرياضيات عمى الكيمياء بنتيجة  1/2كفي المبارة
النيائية حسـ فريؽ األحياء البطكلة بتعادلو مع فريؽ قسـ الفيزياء محققان المركز األكؿ بجدارة كالميداليات الذىبية.
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 -3بطولة الكمية في الفرفيره واليوكي يوم األربعاء 1436/1/19ىــ
تـ تنظيـ بطكلة الفرفيرة كاليككي بيف طبلب الكمية بأقساميا األربعة كذلؾ يكـ األربعاء المكافؽ

1436/1/19ىػ

في الصالة الرياضية بالكمية كتحت رعاية سعادة الدكتكر /عبداهلل بف يحيى الحسيف عميد كمية العمكـ ،أقيمت

البطكلة بإشراؼ كحضكر أعضاء لجنة األنشطة بالكمية ك شارؾ في البطكلة  10طبلب مف أقساـ الكمية األربعة
كدارت المنافسات بيف الطبلب حيث أقيمت خمسة مباريات صعد منيا خمسة طبلب بخركج المغمكب ثـ أقيمت

ثبلث مباريات بيف الخمسة العبيف الفائزيف كفاز بالبطكلة

كالمركز األكؿ البلعب عمي محمد ختامي مف قسـ

األحياء كقد احتؿ المركز الثاني لمبطكلة عمي عبدالرحمف حزمي القرني مف قسـ االحياء كحصؿ الطالب سعد
عمى سعد مف قسـ الكيمياء عمى المركز الثالث لمبطكلة.

 -4بطولة كمية العموم في البمياردو يوم األربعاء 1436/1/19ىــ
تـ تنظيـ بطكلة البمياردك بيف طبلب الكمية بأقساميا األربعة كذلؾ يكـ األربعاء المكافؽ

1436/1/19ىػ في

الصالة الرياضية كتحت رعاية سعادة الدكتكر /عبداهلل بف يحيى الحسيف عميد الكمية ،أقيمت البطكلة بإشراؼ

كحضكر أعضاء لجنة األنشطة بالكمية ك شارؾ في البطكلة  12طالبان مف أقساـ الكمية األربعة كدارت المنافسات
بيف الطبلب حيث أقيمت ستة مباريات صعد منيا ست العبيف بخركج المغمكب ثـ أقيمت ثبلث مباريات بيف

الستة العبيف الفائزيف كصعد بعد ذلؾ ثبلث العبيف كتـ عمؿ قرعة لتصعيد لعب لممبارة النيائية كلعبت مباراتيف

أحدىما لتحديد الفريؽ الذم يصعد لممبارة النيائية كاألخرل لتحديد المركزيف األكؿ كالثاني .كفاز بالبطكلة كالمركز
األكؿ البلعب مبارؾ سعد الشيراني مف قسـ الكيمياء كقد احتؿ المركز الثاني لمبطكلة الطالب محمد عمى أحمد
حفظي مف قسـ األحياء كحصكؿ الطالب صالح سعيد القحطاني مف قسـ الكيمياء عمى المركز الثالث لمبطكلة.
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 - 5بطولة الكمية الثانية في كرة القدم لىيئة التدريس والمنسوبين في الفترة من 1436/4/22-21ىـ
تـ تنظيـ بطكلة كرة القدـ الثانية ألعضاء ىيئة التدريس كالمنسكبيف كذلؾ في الفترة مف 1436/4/22-21ىػ عمى

ممعب سككر بجازاف بعد صبلة العصر مباشرة .أقيمت المسابقة بنظاـ الدكرم بحيث لعب كؿ فريؽ أربع مباريات
عمى مدار يكميف كأقيمت مباريات نيائي البطكلة عمى نفس الممعب كفي حضكر كتشريؼ سعادة عميد الكمية

الدكتكر/عبداهلل بف يحيى الحسيف كبعض منسقي األقساـ كالمشرؼ عمى كحدة األنشطة الطبلبية كأعضاء لجنة
األنشطة بالكمية (أ.د .عبدالرحمف فرغمي ،د .سعيد بكرزة  ،د .مدحت المصيمحي ،د .جماؿ الدالؿ ،د .مبركؾ

أبكزيد) ك جمع كبير مف أعضاء ىيئة التدريس كأقيمت البطكلة في جك مف الحب كالتعاكف .كفاز فريؽ

الرياضيات بالبطكلة كالمركز األكؿ بينما جاء فريؽ قسـ الفيزياء في المركز الثاني كحؿ فريؽ قسـ الكيمياء في

المركز الثالث كقسـ األحياء في المركز الرابع بينما خرج فريؽ قسـ المنسكبيف مف البطكلة.
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ثانياً :النشاط الثقافي

- 1االوليمبياد الثقافي العممي الثالث بين أقسام الكمية

في إطار خطة األنشطة الطبلبية الداخمية لكمية العمكـ لمعاـ الجامعي

1436-1435ى ػ برعاية رعاية سعادة

الدكتكر /عبداهلل بف يحيى الحسيف عميد كمية العمكـ الذم يدعـ النشاط الطبلبي في الكمية باستمرار كبحرص

سعادتو عمى متابعة األنشطة الطبلبية كتشجيع الطبلب كبحضكر سعادة ككيؿ الكمية لمشؤكف األكاديمية كالطبلبية

سعادة الدكتكر /يحيى مسرحي كسعادة مدير اإلدارة األستاذ /حمكد عدكام كسعادة مدير شؤكف الطبلب األستاذ/

حمكد صميمي كالمشرؼ عمى كحدة األنشطة كأعضاء لجنة األنشطة بالكمية ،أقيمت المسابقة أقساـ الكمية األربعة
يكـ األربعاء 1436/5/6ىػ عمى مسرح الكمية ،شارؾ في المسابقة عشركف طالبان بكاقع خمسة طبلب مف كؿ قسـ

 ،اشتممت المسابقة عمى أسئمة دينية كعممية كثقافية كرياضية كتاريخية متنكعة كما اشتممت عمى أسئمة عامة

اشتممت المسابقة عمى  20سؤاالن ،بكاقع خمسة أسئمة متنكعة لكؿ قسـ .كأقيمت المسابقة بنظاـ العرض المرئي
الممتع عمى الشاشة عمى غرار مسابقة مف سيربح المميكف.

كفاز بالمركز األكؿ فريؽ قسـ األحياء كفريؽ قسـ

الكيمياء بالمركز الثاني بينما حصؿ قسـ الرياضيات عمى المركز الثالث كخرج فريؽ قسـ كالفيزياء مف المسابقة
كفي نياية المسابقة قاـ سعادة كيؿ الكمية لمشؤكف األكاديمية كالطبلبية الدكتكر /يحيى مسرحي

كمدير اإلدارة

األستاذ /حمكد عدكام كمدير شؤكف الطبلب األستاذ /حمكد صميمي بتكزيع اليدايا عمى الطبلب الفائزيف.
- 2مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية األربعاء الموافق 1436/5/6ىـ

في إطار خطة األنشطة الطبلبية الداخمية لكمية العمكـ لمعاـ الجامعي

1436-1435ىػ ك تحت رعاية سعادة

الدكتكر /عبداهلل بف يحيى الحسيف عميد كمية العمكـ الذم يدعـ النشاط الطبلبي بالكمية ،نظمت كحدة النشاط
الطبلبي في الكمية مسابقة القرآف الكريـ كالسنة النبكية بيف أقساـ الكمية األربعة ،كقد عقدت فعاليات المسابقة

بمسرح العمكـ كذلؾ يكـ األربعاء 1436/ 5/6ىػ.

كبحضكر سعادة ككيؿ الكمية لمشؤكف األكاديمية كالطبلبية سعادة الدكتكر /يحيى مسرحي كسعادة مدير اإلدارة

األستاذ /حمكد عدكام كسعادة مدير شؤكف الطبلب األستاذ /حمكد صميمي كالمشرؼ عمى كحدة األنشطة

كأعضاء لجنة األنشطة بالكمية كقاـ بتحكيـ المسابقة األستاذ مكسى الفيفي المعيد بقسـ الكيمياء ،كقد شارؾ في

المسابقة ستة طبلب مف أقساـ الكمية المختمفة ،فاز بالمركز األكؿ الطالب سميماف يحيى غزكاني مف قسـ األحياء
كفاز المركز الثاني /عبداهلل ضيؼ اهلل مرعي مف قسـ الكيمياء كجاء الطالب /ىدكاف أحمد صيرـ مف قسـ
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الرياضيات في المركز الثالث ،كفي نياية المسابقة قاـ سعادة كيؿ الكمية لمشؤكف األكاديمية كالطبلبية سعادة

الدكتكر /يحيى مسرحي كسعادة مدير اإلدارة األستاذ /حمكد عدكام كسعادة مدير شؤكف الطبلب األستاذ /حمكد
صميمي بتكزيع اليدايا عمى الطبلب الفائزيف.

 .3مسابقة الطالب المثالي بالكمية لمعام الجامعي 1436-1435ىـ
في إطار خطة األنشطة الطبلبية الداخمية لكمية العمكـ لمعاـ الجامعي

الدكتكر /عبداهلل بف يحيى الحسيف عميد كمية العمكـ كبحضكر

1436-1435ى ػ برعاية رعاية سعادة

سعادة ككيؿ الكمية لمشؤكف األكاديمية كالطبلبية

سعادة الدكتكر /يحيى مسرحي كسعادة مدير اإلدارة األستاذ /حمكد عدكام كسعادة مدير شؤكف الطبلب األستاذ/

حمكد صميمي كالمشرؼ عمى كحدة األنشطة كأعضاء لجنة األنشطة بالكمية ،أقيمت مسابقة الطالب المثالي

يكـ

الثبلثاء 1436/5/5ىػ عمى مسرح الكمية ،شارؾ في المسابقة ثمانية طبلب مف قسمي األحياء كالرياضيات كلـ

يشارؾ أم طالب مف أقساـ الكيمياء كالفيزياء كتـ فحص الممفات المقدمة مف المتقدميف تـ ترشيح الطالب  /عمرك

أبكر عريشي مف قسـ األحياء ليفكز بمقب الطالب المثالي ليذا العاـ.

ثانياً -:األنشطة العممية داخل الكمية

المحاضرة العممية التي بعنوان " المؤثرات الحيوية لمتموث بالمعادن الثقيمة"
برعاية كحضكر سعادة الدكتكر/عبداهلل بف يحيى الحسيف عميد الكمية كفي إطار خطة األنشطة الداخمية لكمية
العمكـ نظمت كمية العمكـ ممثمة في كحدة األنشطة الطبلبية

بالكمية محاضرة عممية عامة بعنكاف "المؤشرات

الحيكية لمتمكث بالمعادف الثقيمة" لؤلستاذ الدكتكر /عبداهلل ثركت عبدالخالؽ األستاذ بقسـ األحياء كذلؾ يكـ االثنيف

المكافؽ 1436/1/24ىػ الساعة الثانية عشرة ظي انر بمسرح الكمية .حضر المحاضرة جمع غفير مف الطبلب اكتظ
بيـ المسرح كما حضر المحاضرة سعادة الدكتكر /يحيى مسرحي ككيؿ الكمية لمشؤكف الطبلبية كاإلدارية كبعض

رؤساء األقساـ كأعضاء ىيئة التدريس ،كتحدث الدكتكر ثركت عف طرؽ البحث العممي ككيفية كتابة البحث
العممي الجيد كمكاصفاتو ككيفية تفادم السمبيات.

ثالثاً :النشاط االجتماعي

 - 1المقاء المفتوح لسعادة العميد مع الطالب

في إطار خطة األنشطة الطبلبية الداخمية لكمية العمكـ كتحت رعاية سعادة الدكتكر /عبداهلل الحسيف عميد كمية

العمكـ نظمت كحدة النشاط الطبلبي بالكمية المقاء السنكم لسعادة الدكتكر /عبداهلل الحسيف عميد الكمية مع الطبلب
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كذلؾ يكـ الثبلثاء المكافؽ 1436/1/4ىػ عمى مسرح الكمية في تماـ الساعة الثانية عشرة ظي انر كحضر المقاء

سعادة عميد الكمية الدكتكر /عبداهلل الحسيف كسعادة الدكتكر /يحيي بف سميماف مسرحي ككيؿ الكمية لشؤكف

اإلدارية كالطبلبية كما حضر المقاء سعادة الدكتكر /إبراىيـ رديني رئيس قسـ الكيمياء كمنسقك األقساـ كأعضاء
ىيئة التدريس بالكمية كحضر الممقاء جمع غفير مف الطبلب الذم مؤل قاعة مسرح الكمية منذ الساعة الحادية عشرة

كالنصؼ صباحان كاستيؿ المقاء بالقرآف الكريـ كالطالب /نايؼ يحيى عمكاني ثـ كممة سعادة الدكتكر /عبداهلل

الحسيف عميد الكمية الذم تحدث فييا عف أىمية مثؿ ىذة المقاءات في التكاصؿ بيف الطبلب كعمادة الكمية كالعمؿ

عمى حؿ المشكبلت التي تكاجو الطبلب كما حث الطبلب عمى الجد كاالجتياد في تحصيؿ العمـ

كأكضح ليـ

بأف مستعد لئلجابة عمى أم استفسار كحؿ أم مشكمة تكاجو طبلب الكمية،

كقد طمب سعادتو مف الطبلب أف

يككنكا عند حسف ظف إدارة الجامعة كعمادة الكمية كأعضاء ىيئة التدريس.

كما تحدث عف أىميو اإلرشاد

األكاديمي لمطالب كضركرة حرص الطبلب عمى الساعات المكتبية كاالستفادة منيا كتحدث سعادتو عف ضركرة

المشاركة في األنشطة الطبلبية كالممتقي العممي السادس الذم تنظمو الجامعة كما ناقش سعادتو مع الطبلب أسس
أختمار الطبلب في التدريب الصيفي .و أكد الدكتكر يحيى بف سميماف مسرحي ككيؿ الكمية لمشئكف الطبلبية
كاإلدارية في كممتو عمى دكر الطالب في العممية التعميمية كحث الطبلب عمى االستفادة مف أكقاتيـ في الجد

كالتحصيؿ العممي كأكضح ليـ أنو عمى استعداد لتذليؿ أم عقبات قد تعترض مسيرتيـ العممية كما أكضح الدكتكر

مسرحي ما يجب أف يككف عميو الطالب الجامعي مف التزاـ بالمكائح كاألنظمة الجامعية.
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 .2اليوم االجتماعي الترفييي لمطالب األربعاء 1436/6/19ىـ
برعاية كحضكر الدكتكر /عبداهلل بف يحيى الحسيف عميد الكمية

كالدكتكر /يحيى سميماف مسرحي ككيؿ الكمية

لمشؤكف اإلدارية كالطبلبية كالدكتكر /إبراىيـ رديني رئيس قسـ الكيمياء كالدكتكر /محمد عطيؼ األستاذ المساعد
بقسـ الكيمياء كمنسقي األقساـ كرؤساء الكحدات كأعضاء لجنة األنشطة بالكمية الطبلبي .نظمت كحدة النشاط

الطبلبي بالكمية اليكـ االجتماعي الترفييي لطبلب األنشطة بالكمية حيث تـ اختيار عشرة طبلب مف كؿ قسـ

بإجمالي أربعكف طالبان مف الكمية يكـ األربعاء المكافؽ

الخامسة عص انر كاستمر المقاء حتى العاشرة مساءان.

1436/6/19ى ػ عمى شاطط الككرنيش الشمالي الساعة

كتناكؿ المقاء جمسات أبكية لسعادة العميد

حيث بدأ المقاء

بكممة سعادة اؿعميد الذم تحدث مع الطبلب حديثان مف القمب تناكؿ أىمية األنشطة الطبلبية كدكرىا في تنمية

شخصية الطالب .كقاؿ أف الطالب المتميز في األنشطة يككف متمي انز عمميان أيضان كتـ عمؿ مسابقات رياضية
كثقافية بإشراؼ الدكتكر /مبركؾ أبكزيد مشرؼ األنشطة بقسـ األحياء كد .سعيد بكرزة مشرؼ األنشطة بقسـ

الرياضيات حيث تـ تقسيـ الطبلب إلى مجمكعات كقاـ بعض الطبلب ببعض األلعاب الترفييية كقاـ األستاذ

الدكتكر /عبدالرحمف فرغمي المشرؼ عمى كحدة األنشطة بالكمية بعمؿ مسابقة دينية تبارل فييا الطبلب لحصد

الجكائز .كفى نياية اليكـ قاـ سعادة العميد بتكزيع الجكائز عمى الطبلب الفائزيف كفى ختاـ اليكـ االجتماعي
تناكؿ الطبلب طعاـ العشاء مع سعادة العميد ككبلء الكمية ك مشرفي األنشطة في الكمية.
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رابعاً :األنشطة التدريبية

- 1دورة اإلسعافات األولية ألخطار المعامل االثنين 1436/5/ 18ىـ

نظمت كحدة األنشطة الطبلبية بالكمية برعاية الدكتكر/عبداهلل بف يحيى الحسيف عميد الكمية

دكرة عممية بعنكاف

"اإلسعافات األكلية ألخطار المعامؿ" بمعامؿ الكمية .كقاـ بتنفيذ الدكرة الدكتكر /سامي قرني أحمد األستاذ المشارؾ
بقسـ الكيمياء الذم تناكؿ مكاجية المكاقؼ كانقاذ اآلخريف مف األخطار مؤكداي أىمية التدريب عمى اإلسعافات

األكلية كمعرفة مبادئيا كما تمعبو مف دكر في الحد مف الحكادث كتقميؿ أثارىا كأف إسعاؼ المصاب بطريقة عممية

قد تنقذ حياتو كتدفع الخطر عنو.

 دورة األمن والسالمة في المعامل األربعاء 1436/5/ 20ىـنظمت األنشطة الطبلبية بالكمية برعاية الدكتكر/عبداهلل بف يحيى الحسيف عميد الكمية

دكرة عممية بعنكاف دكرة

األمف كالسبلمة في المعامؿ " بمعامؿ الكمية .قاـ بتنفيذ ىذه الدكرة الدكتكر /سامي قرني أحمد األستاذ المشارؾ
بقسـ الكيمياء الذم تناكؿ معرفة االحتياطات العامة لمسبلمة في المختبرات الكيميائية ك

معرفة المخاطر

كاإلصابات في المختبرات الكيميائية كمعرفة احتياطات السبلمة الخاصة بالتجارب التي تحتاج إلى تسخيف

معرفة احتياطات السبلمة عند التعامؿ مع الزجاجيات ك

-

معرفة احتياطات السبلمة عند التعامؿ مع أسطكانات

الغاز المضغكط  -معرفة احتياطات السبلمة بعد االنتياء مف العمؿ في المختبر

 -معرفة احتياطات السبلمة

عند تخزيف كحفظ الكيماكيات -معرفة أنكاع الحرائؽ ككسائؿ إطفائيا ك معرفة طرؽ اإلسعافات األكلية.
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خامساً :األنشطة العامة

- 1احتفال كمية العموم بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثمانين لممممكة يوم الثالثاء 1435/11/29ىـ
أقامت كحدة األنشطة الطبلبية احتفالية كبيرة بمناسبة االحتفاؿ باليكـ الكطني الرابع كالثمانيف لممممكة بمسرح
الكمية صباح يكـ الثبلثاء المكافؽ 1435/11/29ىػ برعاية كحضكر الدكتكر/عبداهلل بف يحيى الحسيف عميد الكمية

الذم يشجع الطبلب دائمان كيدعـ النشاط الطبلبي في الكمية الدكتكر /يحيى سميماف مسرحي ككيؿ الكمية لمشؤكف
اإلدارية كالطبلبية  ،الدكتكر/عمي حافظ حكمي ككيؿ الكمية لمشؤكف األكاديمية كالجكدة  ،الدكتكر/إبراىيـ رديني

رئيس قسـ الكيمياء ،األستاذ /حمكد صميمي شؤكف الطبلب

كمنسقي األقساـ كجمع مف أعضاء ىيئة التدريس

كحشد كبير مف الطبلب ككاف تفاعؿ الطبلب مع فقرات الحفؿ تفاعبلن ممتعان أشاد بو الحاضركف كبدأ الحفؿ

بالقرآف الكريـ لمطالب  /عبدالرحمف مصطفى ( قسـ الكيمياء) ثـ السبلـ الممكي فكممة سعادة عميد الكمية عف
اليكـ الكطني كمنجزاتو ثـ كممة الطبلب لمطالب عمى سالـ حدادم (قسـ الكيمياء) ثـ فيمـ كثائقي مختصر عف

المممكة ثـ قصيدة كطنية لمطالب خيرات األمير (قسـ الكيمياء) ثـ المسابقة الثقافية.
ندوة عامة "عن كمية العموم وسوق العمل" يوم االثنين 1436/1/10ىـ

في إطار خطة األنشطة الطبلبية الداخمية لكمية العمكـ لمعاـ الجامعي 1436/1435ىػ ك تحت رعاية كحضكر

الدكتكر /عبداهلل بف يحيى الحسيف عميد كمية العمكـ كحضكر كؿ مف الدكتكر /يحيى مسرحي ككيؿ الكمية لمشؤكف
اإلدارية كالطبلبية الدكتكر /ابراىيـ رديني رئيس قسـ الكيمياء نظمت عمادة كمية العمكـ ممثمة في كحدة النشاط

الطبلبي في الكمية ندكة عف "كمية العمكـ كسكؽ العمؿ" يكـ االثنيف المكافؽ 1436/1/10ىػ بمسرح الكمية.
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 .3حفل تكريم المتميزين عممياً بالكمية لمعام الجامعي 1436/1435ىـ.

أقامت كحدة األنشطة الطبلبية حفبلن لتكريـ المتميزيف بالكمية عمميان لمعاـ الجامعي  1436/1435ىػ يكـ االثنيف

الماضي المكافؽ 1436/6/24ىػ برعاية الدكتكر عبداهلل الحسيف عميد الكمية .كتـ ترشيح خمسة طبلب مف كؿ

قسـ ممف يزيد معدالتيـ عف معدؿ  . 4,25حضر الحفؿ الدكتكر  /يحيى مسرحي ككيؿ الكمية لمشؤكف األكاديمية
كالطبلبية كمدير اإلدارة األستاذ /حمكد عداكم كرؤساء األقساـ كعدد مف أعضاء ىيئة التدريس كالمشرؼ عمى

كحدة األنشطة كأعضاء لجنة األنشطة بالكمية كالعديد مف الطبلب .كقد بدء الحفؿ بآيات مف كتاب اهلل الكريـ ثـ

كممة ككيؿ الكمية الذم ىنأ المتفكقيف كحثيـ عمى اؿمزيد مف الجيد كالمثابرة ككذلؾ الجد كاالجتياد في دراستيـ.

 .4حفل ختام األنشطة الطالبية بكمية العموم لمعام الجامعي 1436/435ىـ
أقامت كحدة األنشطة الطبلبية بالكمية حفؿ ختاـ األنشطة ليذا العاـ الجامعي

1436/1435ىػ لتكرـ طبلبيا

الفائزيف في األنشطة الطبلبية ىذا العاـ يكـ الثبلثاء المكافؽ 1436/7/2ىػ كذلؾ برعاية كحضكر الدكتكر /عبداهلل

بف يحيى الحسيف عميد الكمية كككبلء الكمية كرؤساء األقساـ كعدد مف أعضاء ىيئة التدريس كالطبلب .كقد بدء
الحفؿ بالسبلـ الممكي ثـ آيات عطرة مف كتاب اهلل الكريـ فكممة عميد الكمية الذيف ىنأ الطبلب الفائزيف كحثيـ

عمى بذؿ مزيد مف الجيد كالمثابرة ككذلؾ الجد كاالجتياد في دراستيـ .كقد قامت الكمية بتكريـ طبلبيا المتميزيف

الحاصميف عمى مراكز متقدمة في األنشطة الطبلبية كالممتقى العممي السادس لمجامعة.
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ثانياً  :األنشطة الطالبية عمي مستوى الجامعة

األنشطة الرياضية التي شاركت فيىا فعالياتيا الكمية ضمن النشاط الطالبي لمجامعة
شارؾ طبلب كمية العمكـ في فعاليات األنشطة الرياضية التي نظمتيا عمادة شؤكف الطبلب عمى مستكل الجامعة،
حيث شارككا في بطكالت الجامعة لتنس الطاكلة ككرة القدـ ككرة الطائرة كالسباحة كاليد كما شارؾ الطبلب في

بطكلة الجامعة أللعاب القكم محققيف نتائج متميزة لمعاـ السادس عمى التكالي.
- 1بطولة الجامعة في تنس الطاولة 1435/12/25ىـ.

شارؾ طبلب كمية العمكـ في بطكلة الجامعة في تنس الطاكلة كالتي أقيمت يكـ االثنيف

1435/12/25ىػ في

الصالة الرياضية بمجمع الكميات باإلدارة العميا.

- 2بطولة الجامعة في البمياردو(1435/12/27ىـ).

شارؾ طبلب كمية العمكـ في بطكلة الجامعة في البمياردك كالتي أقيمت يكـ االثنيف 1435/12/27ىػ في الصالة
الرياضية بمجمع الكميات باإلدارة العميا كحقؽ فييا الطالب أحمد العتيبى نتائج طيبة.
- 3بطولة الجامعة الخماسية في كرة القدم (1436/1/6-2ىـ)

شارؾ فريؽ الكمية في بطكلة الجامعة الخماسية لكرة القدـ لمعاـ الجامعي

الرياضية بجازاف في الفترة مف 1436/1/2ىػ كحتى 1436/1/6ىػ.

1436/1435ىػ عمى ممعب المدينة

- 4بطولة الجامعة في كرة الطائرة 1435/5/21-17ىـ.

شارؾ طبلب كمية العمكـ في بطكلة الجامعة في كرة الطائرة التي أقيمت بالصالة المغطاة بمدينة الممؾ فيصؿ

الرياضية في الفترة مف 1436/5/21-17ىػ كحقؽ الفريؽ نتائج جيدة حيث كصؿ إلى الدكر ربع النيائي كحصؿ
عمى كأس الفريؽ المثالي في البطكلة.

- 5بطولة الجامعة في ألعاب القوى(1436/1/ 10-9ىـ).

حقؽ طبلب كمية العمكـ مراكز متميزة لمعاـ السادس عمى التكالي في بطكلة الجامعة أللعاب القكل لمعاـ الجامعي

1436/1435ىػ

 .1بطولة الجامعة في السباحة (1436/01/4ىـ).
شارؾ طبلب كمية العمكـ في بطكلة الجامعة في السباحة كالتي أقيمت

الرياضية كجدير بالذكر أف الكمية شاركت بثبلث سباحيف.

يكـ 1436/01/4ىػ بمسبح المدينة
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قامت الوحدة بانجاز الميام اآلتية :

تقرير وحدة المعامل

 )1التنسيؽ بيف أقساـ الكمية المختمفة لصيانة البنية األساسية لممعامؿ كالمختبرات بالكمية كتأميف كافة كسائؿ األمف
كالسبلمة

 )2إعداد قاعدة بيانات أكلية بالتعاكف مع ادارة الكمية عف معامؿ الكمية تشمؿ حصر جميع المعامؿ التدريسية
كالبحثية باألقساـ كاألجيزة المكجكدة بكؿ معمؿ

 )3إعداد طمبية الكمية مف األجيزة كاألدكات لمعاـ الجامعي القادـ 1437/ 1436ىػ

 )4التنسيؽ مع الشركات المكردة كمتابعة عمميات التكريد كالفحص الفني كالتركيب لمبنكد المعمدة لمكمية بالمنافسات
المختمفة

 )5إعداد تصكر عف مقترحات األقساـ بإنشاء معامؿ تدريسية كبحثية جديدة

 )6إعداد كتأميف طمبيات األقساـ مف الكيمياكيات كاألجيزة كاألدكات مف المستكدع المركزم بالجامعة
 )7متابعة كصيانة البنية األساسية كتجييزات المعامؿ ككذلؾ األجيزة العممية

 )8تنفيذ كرشة عمؿ بالتعاكف مع كحدة االنشطة الطبلبية عف االمف كالسبلمة بالمختبرات العممية
 )9الرد عمى مبلحظات المجنة المركزية لمتجييز كاالشراؼ عمى طمبات المعامؿ بشأف طمبية الكمية مف األجيزة
كاالدكات لمعاـ الجامعي 1437/1436ىػ

188

تقرير وحدة التعاون الدولي بشأن التدريب الصيفي لطالب الكمية
وت (الواليات المتحدة األمريكية)
- 1جامعة ــي ـا
عدد الطالب 10 :طالب
المشرف :د .حساـ عبد الجكاد حجازم
تاريخ البرنامج :عقد البرنامج في الفترة 1436/11/2 – 10/2ىػ
البرنامج العممي
شمؿ البرنامج فترتيف أػحدىما صباحية ضمت البرنامج العممي كاألخرل مسائية لبرنامج المغة اإلنجميزية.
تدريب طبلب كؿ قسـ بالقسـ المناظر لو بكمية العمكـ جامعة يكتا طبقان ؿلبرنامج المتفؽ عميو بيف الجانبيف.
البرنامج العممي لقسم الفيزياء
دؿتا" التابعة لمجامعة.
 -1محاضرات عف مفاىيـ الفيزياء الجسيمية كالككنية كزيارة شبكة الرصد التمسككبية " ػ ػ
 -2محاضرات الميزر كتدريب عممي عف أجيزة الميزر كاستخداـ المطياؼ ؿتحديد الطكؿ المكجي لكؿ ليزر.
 -3تطبيؽ تقنية تشتت راـػػاف ؿلتعرؼ عمى مككنات العينات المختمقة باستخداـ أحدث األجيزة.
 -4التدريب عمى المجير اإللكتركني الماسح كتطبيؽاتو لدراسة المكاد الصمبة فائقة التكصيؿ كالمكاد النانكمترية.
 -5زيارة المرصد الفمكي كالتدريب عمى كيفية رصد الككاكب كاألجراـ السماكية.
 -6التدريب بكرش تصنيع األجزاء البحثية بكرش الميكانيكا.
 -7زيارات عممية ؿلمعامؿ البحثية المتقدمة مثؿ مركز تقنيات النانك.
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البرنامج العممي لقسم األحياء
ركز البرنامج عمى تخصصات األحياء المختمفة مثؿ األحياء الدقيقة كالنبات كالحيكاف كالبيئة كشمؿ محاضرات
نظرية ك دركس عممية كتدريب بمعمؿ كيمياء السمكـ ؿدراسة تأثير النظاـ الغذائي كالبيئة عمى الفمك ار الطبيعية ،
م عمى النباتات كالحشرات في المنطقة المحيطة بالجامعة.
كدراسة ميدانية ألثر العكامؿ البيطة
برنامج المغة اإلنجميزية
استخداـ كسائؿ التدريس السمعية كالبصرية كالتدريب العممي كاألنشطة الخارجية لبلحتكاؾ كالتحدث.
البرامج الترفييية
قاـ الطبلب بأنشطة الصفية شممت االلعاب الرياضية (كرة قدـ – كرة سمة – سباحة – تنس) في مرافؽ الترفيو
داخؿ الجامعة  ،كزيارة البحيرة المالحة  ،كقضاء العطمة بمدينة المبلىي بمدينة سكلت ليؾ  ،زيارة حديقة الحيكافب
مدينة سكلت ليؾ ،كزيارة متحؼ الجامعة.
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جامعة كوكمن (كوريا الجنوبية)
- 2
عدد الطالب 10 :طبلب
المشــــــــرف :د .سامي قرني أحمد دسكقي
تاريخ البرنامج)2015 /8/25 – 7/20( 1436 / 11/10 – 10/4 :
البرنامج العممي
أ) الجانب النظري:
- 1برنامج المغة االنجميزية المكثف يكميا مف التاسعة صباحا إلى الحادية عشرة صباحا كقاـ بتنفيذه مركز المغة
االنجميزية بجامعة كككمف مع تقييـ تقدـ الطبلب بنياية كؿ أسبكع.
- 2محاضرات نظرية:
 -التحميؿ اآللي

بالكركماتكجرافيا السائمة فائقة الكفاءة ،طيؼ الكتمة ،االمتصاص الذرم ،األشعة تحت الحمراء

كفكؽ البنفسجية ،الرنيف النككم المغناطيسي.
 الكيمياء العضكية التطبيقية كالتكنكلكجيا الحيكية (صناعة الكرؽ كالمنظفات). الكيمياء العضكية (فاعمية المركبات العضكية كمضادات لؤلكسدة كالسرطاف). تككيف "بكليمرات فائؽ الدقة" باستخداـ تقنية الرذاذ المغزلي اإللكتركني.ب) الجانب العممي:

192

 -1معامل الكيمياء العضوية  :كيمياء المنتجات الطبيعية كتنفيذ مشركع بحثي بعنكاف "استكشاؼ الدكاء مف
المصادر الطبيعية كبعض التطبيقات الصيدالنية" كتـ فيو استخبلص المنتجات الطبيعية مف أكراؽ النباتات ثـ
عمميات التجزئة بالمذيبات العضكية كالتجفيؼ ثـ دراسة تأثير المستخمص كمضاد لمميكركبات.
 -2معامل الكيمياء الحيوية :زراعة خبليا الكائنات الدقيقة كدراسة تأثير المستخمصات المختمفة عمييا.
 -3معامل الكيمياء التحميمية  :فصؿ كتعريؼ المركبات باستخداـ كركماتكجرافيا السائؿ فائؽ الكفاءة كطيؼ الكتمة
كاألشعة تحت الحمراء كفكؽ البنفسجية كالرنيف النككم المغناطيسي.
 -4معامل الكيمياء العضوية :إجراء بحثيف عف:
أ  -صناعة الكرؽ مف ألياؼ السميمكز المفصكلة مف الخشب الصمب كالميف
ب -تحضير المنظفات كالصابكف مف الزيكت الطبيعية كزيت عباد الشمس كجكز اليند.
 -5معمل التقنية الحيوية :تحضير ألياؼ نانكميترية مف المكاد المتبمرة بالرذاذ االلكتركني المغزلي.
ج) االجيزة التي تم تدريب الطالب عمى استخداميا
 كركماتكجرافيا السائؿ ذك الكفاءة العالية التحميمي كاالنتقائي الرنيف النككم المغناطيسي مع كركماتكجرافيا السائؿ ذك الكفاءة العالية – HPLC/NMR طيؼ الكتمة مع كركماتكجرافيا السائؿ ذك الكفاءة العالية HPLC/MS-MS طيؼ الكتمة مع ببلزما الحث المزدكج ((ICP/MS -قياس النشاط الضكئي لممركبات العضكية ()Polarimeter
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 كحدة استكشاؼ الدكاء ( )drug discovery unit طيؼ الكتمة مع كركماتكجرافيا الغاز( )GC-MS االشعة فكؽ البنفسجية ككيفية استخدامو في التحميؿ الكمي كالكيفي لمعينات ()UV&VIS الغزؿ الكيربي كتحضير مكاد نانكميترية لؤلغراض الطبية كالصناعية. جياز طيؼ الكتمة كتقنية التأيف باإللكتركنات عالية الجيد بشقيو المكجب كالسالب ()ESI/MSد) الزيارات العممية
 المعيد الككرم لمعمكـ كالتكنكلكجيا (.) KIST المزرعة الذكية ككيفية المحافظة عمى العينات النباتية الطبية. معمؿ المكاد المتقدمة بكمية اليندسة.البرامج الترفييية
تـ تنفيذ جانب ترفييي لمطبلب بعطبلت نياية األسبكع كتـ فيو
زيارة مدينة األلعاب لكتي ككرلد.
زيارة مدينة المبلىي ايفرالند.
زيارة أحد الشكاطط كالمبيت ليمة باستراحة أعضاء ىيئة التدريس.
زيارة معظـ معالـ مدينة سيكؤؿ السياحية.
زيارة حديقة الحيكاف بسيكؤؿ.
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- 3جامعة ووترلو (كـــندا)
عدد الطالب 10 :طبلب
المشرف :د .مكتكـ زيكك ميتي
تاريخ البرنامج1436/11/15 -10/1 :ىػ ()2015/8/30 – 7/18
البرنامج العممي
- 1برنامج الرياضيات )95( :ساعة في الرياضيات المتقدمة (رياضيات تطبيقية كبرامج مثؿ Algebraic
 ،)Softwareحيث تـ تدريب الطبلب عمى ربط الرياضيات بديناميكا المكائع.
- 2برنامج المغة االنجميزية )65( :ساعة في ا لمغة االنجميزية حيث تـ تدريب

الطبلب عمى المحادثة

االنجميزية كاستخداـ قكاعد المغة االنجميزية.
- 3االعداد الختبارات  GREفي مجال الرياضيات بكاقع  30ساعة تدريبية.
الزيارات العممية
 زيارة كمية الرياضيات مراكز الطبلب االبتكار المكتبة المركزيةالبرامج الترفييية
قاـ الطمبة بأنشطة الصفية شممت استخداـ المرافؽ الرياضية بالجامعة كزيارة شبلالت نياج ار.
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ىـ1436-1435 مؤشرات األداء وانجازات الكمية في العام

ىـ1436-1429  تطور مؤشرات األداء بأقسم الكمية في الفترة:ًأوال

قسم الرياضيات

Year
Student :
Faculty
1433-34
1434-35
1435-36

7.5
9.5
9.0

Student :
Teaching
Staff
18
19
18

%Satisfaction
Program

%Satisfaction
Counseling

Year

32
36
38

40
45
48

NP
80
80

KPI's (Student Satisfaction)
%Satisfaction %Satisfaction
Library
Student
Affairs
65
NP
60
75
50
78

Publications :
Faculty

No. of
Projects

KPI's (Faculty)
Citations :
Conferences :
Publication
Faculty

0.6
1.5

2
1
1

1433-34
1434-35
1435-36
Year

1433-34
1434-35
1435-36

KPI's (Student Ratios)
Student :
Student : Lab
Class

-

0.1
0.2

Student:
Student
Affairs Staff
80
89
96

Student :
Text Books
College KPI
College KPI
College KPI

%Completion
Rate

%Graduate
Employment
NP
NP
NP

Workshops :
Faculty
0.2
0.3

Community
Service :
Faculty
0
0
0

قسم الفيزياء
Year

1433-34
1434-35
1435-36

Student :
Faculty

Student
:Assist.

9
12
4

40
36

%Satisfaction
Program

%Satisfaction
Counseling

70
70
70

NP

Year

1433-34
1434-35
1435-36
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KPI's (Student Ratios)
Student :
Student : Lab
Class
18
16
15

23
20
19

KPI's (Student Satisfaction)
%Satisfaction %Satisfaction
Library
Student
Affairs
65
NP
60
50

Student:
Student
Affairs Staff
45
40
38

Student :
Text Books
College KPI
College KPI
College KPI

%Completion
Rate

%Graduate
Employment
NP
NP
NP

Year

1433-34
1434-35
1435-36

Publications :
Faculty

No. of
Projects

0.5
1.0

1
1
1

KPI's (Faculty)
Citations :
Conferences :
Publication
Faculty
-

0.2
0.5

Workshops :
Faculty
0.2
0.2

Community
Service :
Faculty
0.1
0.1

قسم الكيمياء
Year
Student :
Faculty
1433-34
1434-35
1435-36

9
9
10

Student :
Teaching
Staff
22
22
24

%Satisfaction
Program

%Satisfaction
Counseling

Year

1433-34
1434-35
1435-36

NP

Year

1433-34
1434-35
1435-36

Publications :
Faculty

No. of
Projects

2
1.6

2
3
2

KPI's (Student Ratios)
Student :
Student : Lab
Class
42
42
43

52
52
54

KPI's (Student Satisfaction)
%Satisfaction %Satisfaction
Library
Student
Affairs
65
NP
60
50
KPI's (Faculty)
Citations :
Conferences :
Publication
Faculty
-

0.2
0.2

Student:
Student
Affairs Staff
105
105
107

Student :
Text Books
College KPI
College KPI
College KPI

%Completion
Rate

%Graduate
Employment
NP
NP
NP

Workshops :
Faculty
0.2
0.2

Community
Service :
Faculty
0.02
0.04

قسم األحياء
Year
Student :
Faculty
1433-34
1434-35
1435-36
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13
13
12

Student :
Teaching
Staff
24
26
37

KPI's (Student Ratios)
Student :
Student : Lab
Class
35
36
37

44
45
46

Student:
Student
Affairs Staff
88
90
93

Student :
Text Books
College KPI
College KPI
College KPI

Year

1433-34
1434-35
1435-36

%Satisfaction
Program

%Satisfaction
Counseling

75
75

NP
80

Publications :
Faculty

No. of
Projects

0.7
0.9

1
2
3

Year

1433-34
1434-35
1435-36

KPI's (Student Satisfaction)
%Satisfaction %Satisfaction
Library
Student
Affairs
65
NP
60
50
KPI's (Faculty)
Citations :
Conferences :
Publication
Faculty
-

0.4
0.5

%Completion
Rate

%Graduate
Employment
50
50

Workshops :
Faculty
0.3
0.5

Community
Service :
Faculty
0.2
0.2

ىـ1436-1429 متوسط مؤشرات األداء بالكمية في الفترة
Year

1429-30
1430-31
1431-32
1432-33
1433-34
1434-35
1435-36

Student :
Faculty

Student
:Assist.

13
14
11
10
10
12
10

NA
NA
NA
74
24
26
37

%Satisfaction
Program

%Satisfaction
Counseling

Year

1433-34
1434-35
1435-36

NP

Year
Publications :
Faculty

No. of
Projects

KPI's (Student Ratios)
Student :
Student : Lab
Class
78
91
39
41
45
44
33

78
91
39
41
45
44
33

KPI's (Student Satisfaction)
%Satisfaction %Satisfaction
Library
Student
Affairs
65
NP
60
50
KPI's (Faculty)
Citations :
Conferences :
Publication
Faculty

Student:
Student
Affairs Staff
417
483
388
412
445
438
334

Student :
Text Books

%Completion
Rate

%Graduate
Employment
-

Workshops :
Faculty

1433-34
1.0
6
0.2
0.3
1434-35
1.3
7
0.4
0.3
1435-36
1.3
7
0.4
0.3
(NA) = Not available, (NP) = Not performed, ( - ) = Could not be determined for all Programs
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1.57
1.54
0.82

Community
Service :
Faculty
0.1
0.05

 إنجازات الكمية في البحث العممي:ًثانيا

 ) المشاريع العممية الممولة من خارج الكمية1 (
Mathematics Department
#
Project Title
1 Optimizing model for water distribution
system in Jazan
2 Reflection and refraction of waves in
nano-smart materials
3 Mathematical modeling for longitudinal
waves propagation in a magnetoelastic
hollow circular cylinder of anisotropic
material under influence of initial stress
4 Mathematical modeling for studying the
influence of initial stresses and relaxation
times on reflection waves in thermopiezoelectric half-space
Physics Department
#
Project Title
1 Modeling and Simulation of the
Dynamics of Semiconductor Lasers with
Optical Feedback
2 Development of a plasma reactor for the
production of hydrogen fuel from the
petrochemical industry’s toxic waste

3 The BABAR Experiment at SLAC
http://www.slac.stanford.edu/BFROOT/

4 Fabrication of Silicon Nano-wires by
Electroless Etching Method for
Photosensitive Device Application
Chemistry Department
#
Project Title
Quantum chemical studies of interaction
of some biologically active compounds
with DNA
1 Specific Studies on drinking water used in
199

Principal
Investigator
Abo-El-Nour N.
Abdullah
Abo-El-Nour N.
Abdullah
Abo-El-Nour N.
Abdullah

Deanship of Scientific
Research , Jazan Univ.
Deanship of Scientific
Research , Jazan Univ.
Deanship of Scientific
Research , Jazan Univ.

Abo-El-Nour N.
Abdullah

Deanship of Scientific
Research , Jazan Univ.

Principal
Investigator
Salah Aldeen Galal
Abdulrhmann Sayed

Funding Agency

Funding Agency
Deanship of Scientific
Research , Jazan Univ.

Zaka ul Islam Mujahid

Deanship of Scientific
Research , Jazan Univ.

Hossain Ahmed

Environmental Science
Center , Jazan University,

Sabar D. Hutagalung

Principal
Investigator
Tarek M. EL Gogary

Taha M. El-Morsi

Deanship of Scientific
Research , Jazan Univ.

Funding Agency
Deanship for Scientific
Research , Jazan Univ.
Deanship for Scientific

2
3

4

5

6
7

8

Jazan Area
Fluoride removal using a new hybrid
anion exchanger
Synthesis and of magnetic nano-particles
with multifunctional properties sorption of
heavy metals from wastewater
Removal of phenolic compounds from
water and wastewater using transition
metal cation modified silicates
Behavior, occurrence, and removal of
selected pharmaceuticals in local
environment of Jazan Area
Development of eco-friendly bio-hybrid
and nano-composites coating material
Role of charge-transfer complex
formation on overall structure-activity
relationships of DNA-affinic agents
Characterization, antioxidant and
antitumor activities of metabolites from
the fruits of Salvadora persica in Jazan

Biology Department
#
Project Title
1 Effect of salinity on soil molecular
structure in Jazan Region
2 Modern integrated management of
halothermophilic biofertilizers for
enhancing agricultural soil fertility in
Jazan
3 Bioimpact of growth inhibitor and
entemopathogenic fungi on the desert
locust: present status and future concerns
in KSA
4 Plant Diversity and Conservation of
Genetic Resources in a Biodiversity
Hotspot Southwest of Saudi Arabia
5 In vitro anticancer activity of some plant
extracts from Jazan Region
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Othman M Hakami
Othman M Hakami

Research , Jazan Univ.
Center of Research and
Environmental Studies
Deanship for Scientific
Research , Jazan Univ.

Othman M Hakami

Deanship for Scientific
Research , Jazan Univ.

Othman M Hakami

National Science, Technology and Innovation
Plan
Deanship for Scientific
Research, Jazan Univ.
Princess University

Dewan Akram
Jamelah S. Al-Otaibi

Samy K. Ahmed

Principal
Investigator
Osama H. Sayed
Tarek M.
Abdelghany

Center of Research and
Environmental Studies

Funding Agency
Deanship for Scientific
Research , Jazan Univ.
Deanship for Scientific
Research , Jazan Univ.

Tarek Elsheikh

Deanship for Scientific
Research , Jazan Univ.

Osama H. Sayed

Deanship for Scientific
Research , Jazan Univ.

Yahya S. Masrahi

Center of Research and
Environmental Studies

 ) تحقيق ترتيب متقدم بين كميات الجامعة في تصنيف ويبومتريكس عمى مستوى المممكة2 (
: باحث بالجامعات السعكدية بعنكاف1500  ؿلترتيب الدكلي لمجامعات قائمة أفضؿWebometrics نشر مكقع
Ranking of Scientists in Saudi Institutions according to GSC Public Profiles

: عمى الرابط

http://www.webometrics.info/en/node/81

:( مف كمية العمكـ عمى النحك التالي8) ( باحث مف المممكة منيـ1500) ( مرك انز مف23) حققت جامعة جازاف
Rank

Name

HCitations
Index
13
519

Position

College/Department

Assistant Professor

Science
Biology
Science
Physics
Science
Biology
Science
Biology
Science
Chemistry
Science
Physics
Science
Mathematics
Science
Mathematics

353

Tanveer Beg

475

11

424

Associate Professor

547

Sabar
Hutangalung
Osama H. Sayed

10

468

Professor

815

Ashraf M. Essa

8

236

Associate Professor

868

Rizk E. Khidre

8

175

Associate Professor

928

Hosam Hegazy

7

254

Associate Professor

1377

Habib Yazidi

5

100

Assistant Professor

1459

Mahmoud Bakhit

5

56

Assistant Professor

( أم ما يفكؽ36%)  حققتيا الجامعة أم بنسبة23 ) مراكز مف8( كيظ ًي ير الجدكؿ السابؽ أف الكمية حققت ثمانية
ي
: ككاف نصيب كؿ قسـ مف أقساـ الكمية مف ىذه المراكز كما يمي.ثمث عدد الباحثيف مف الجامعة
Department
Biology
Mathematics
Physics
Chemistry

Number of Ranked Researchers
3
2
2
1

م2013-2006  ) تحقيق مركز متقدم في عدد األبحاث المنشورة التي تحمب اسم الجامعة في الفترة3 (
 كأظيرت. ـ2013-2006

نشرت عمادة البحث العممي قائمة باألبحاث المنشكرة في كميات الجامعة في الفترة

.) مئة كسبع كتسعكف بحثان197( القائمة تفكؽ كمية العمكـ بالمركز األكؿ حيث بمغ مجمكع عدد األبحاث المنشكرة
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(  ) 4تحقيق جوائز جامعة جازان العممي لمعام 1436-1435ىـ
حققت كمية
#
1
2

العمكـ جائزة الجامعة لمبحث العممي لعاـ 1436-1435ىػ عمى النحك التالي:
انفبئض
انغبئضح
عبئضح االعزشٓبد ثبنجحٕس ف ٙانؼهٕو انجحزخ د .سصق انغٛذ أحًذ خضش
أ.د .فزح ٙأحًذ عهطبَٙ
عبئضح أفضم ثبحش ف ٙانؼهٕو انجحزخ

انقغى
انكًٛٛبء
انشٚبضٛبد
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